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Rrugëtimi BAUBAUS i 2014/2015 u realizuar mbi bashkëpunimin me 
Shtëpinë e të Moshuarve Piero Redaelli të Milanos. Në laborator u 
përfshinë një përfaqësi të moshuarish, në një seri takimesh të veçanta 
me BAUBAUS, në mjediset ku ata jetojnë.

E vendosëm takimin në formë, lëndë (tematikë) dhe ngjyrë.
Takimi ishte mes nesh të Baubaus dhe disa të ftuarve nga Shtëpia e 
të Moshuarve Golgi-Redaelli të Milanos: gra dhe burra që jetojnë 
atje.

Kur u takuam me të ftuarit ndamë: pak fjalë dhe shumë shikime. 
Kështu çiftet: një i/e ftuar dhe një nga Baubaus, u formuan mbi afrinë 
përzgjedhëse dhe harmoninë emocionale. 

U kërkuam të na rrëfenin historitë e tyre (sepse përbëhemi nga e 
njëjta materie që krijon historitë, duke parafrazuar Shekspirin) edhe 
shtëpitë e tyre (njerëzit janë mësuar të jetojnë duke e banuar dhe 
ndërtuar një hapësirë, thotë Heidegger).

Vlera e çmuar e historive të jetës së tyre, e dashurive, njerëzve, e 
shtëpive të banuara, më pas të lëna bosh; shumë të dashura e të 
shndërruara në gjurmë e ngjyrë mbi fletë. 

Së bashku kemi kujtuar, qeshur e vizatuar; kemi ngrënë bashkë 
madje. U kthyem disa herë për t'i takuar. Pas çdo takimi, për një vit 
rresht punuam mes nesh për të nxjerrë, transformuar, ritreguar, 
ringjallur atë që secili prej tyre po na dhuronte. 

Patrizio Raso na udhëzoi të kërkonim ato gjurmë që duhet të 
tregonin thelbin: si të të ftuarve të Golgi-Redaellit, po ashtu edhe 
tonën. Kësisoj, vendosëm një ëndërr në lëndë, në ngjyra dhe në 
forma: ëndrrën e copëzave të jetës, për ta rijetuar të gjithë bashkë.
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Në vitin 2002 Patrizio Raso përfundoi Akade-
minë e Arteve të Bukura në Firence dhe që 
atëherë, hulumtimet e tij artistike dolën në pah 
nga përvoja në vizatim e pikturë, përmes së 
cilës ai ndërton marrëdhënien me publikun për 
zhvillimin e një dialogu spekulativ dhe utopik.
Në tetor të vitit 2010 krijoi BAUBAUS-in, një 
grup që shqyrton praktikën e vizatimit si mjet 
eksperimental vëzhgimi për një veprim 
hulumtues, të mundshëm për të gjithë. Me 
nevojën për dialog më të drejtpërdrejtë me 
vendet dhe artistët e artit bashkëkohor, BAU-
BAUS zhvillon idenë se hapësirat ekspozuese 
të qytetit mund të shndërrohen në vende labo-
ratorësh të shpërndarë. Nga viti 2012 deri në 
vitin 2016, BAUBAUS ka organizuar një sërë 
mbrëmjesh me laboratorë të hapur në hapësir-
at ekspozuese të shoqatës CAREOF, një orga-
nizatë jofitimprurëse për hulumtime artistike 
bashkëkohore, duke ofruar hapësira dhe prak-
tika për vëzhgimin pjesëmarrës të veprave të 
artit. Nga viti 2017, BAUBAUS ndërhyn me 
kërkimin e tij artistik në hapësira jokonvencio-
nale, siç janë shtëpitë private dhe hapësirat 
publike në Itali e jashtë saj.


