
FONDAZIONE LAC O LE MON



Fondacioni Lac o Le Mon u krijua në fund të vitit 2015 nga artistët Emilio Fantin, Luigi 
Negro, Giancarlo Norese, Cesare Pietroiusti dhe Luigi Presicce të cilët, që nga viti 
2006, kanë punuar kolektivisht si Lu Cafausu. Së bashku kanë qenë aktive në kontek-
ste të ndryshme, si në Itali edhe jashtë saj, nëpërmjet performancave, ekspozitave apo 
veprimeve jashtë normales (heterodokse). Që nga 2010, Lu Cafausu krijon dhe 
kremton "Festën e të Gjallëve (që reflektojnë pas vdekjes)".

Menjëherë pas krijimit të tij, Fondacioni Lac o Le Mon bleu një ndërtesë të vjetër e të 
mrekullueshme me shumë terren përreth, e cila gjendej në kufirin mes San Cesario di 
Lecce dhe Cavallinos (në juglindje të Italisë), të cilën e quajtën Shtëpia Cafausica. Sot, 
kjo shtëpi është selia e një qendre eksperimentale dhe formimi artistik, mbështetur në 
parimet e mëposhtme bazë.

a) Modeli laboratorik
Aktivitetet janë të rëndësishme për modelin laboratorik, të bazuar në lexime, diskutime 
teorike dhe të orientuara drejt projektit, ku shkëmbehen njohuritë e idetë e reja sipas 
modalitetit qarkullues të pritjes dhe përpunimit kolektiv të qëndrimeve e propozimeve të 
pjesëmarrësve. Në këtë mënyrë, grupi i punës mund të arrijë në projekte ku aspekti i 
ndarjes me të tjerët bëhet më i rëndësishëm se dëshira indivituale për autoritet.

b) Përvoja e orientuar nga komuniteti
Fondacioni u ofron pjesëmarrësve mundësinë për të jetuar në vend dhe marrjen e 
vendimeve kolektive se si t’i ndajnë hapësirat, kohën, burimet, praktikat, ëndrrat dhe 
vizionet. Kjo është rrënjosur fort te besimi në mundësinë e krijimit dhe përjetimit të 
formave të jetesës dhe komuniteteve të pavarura, të bazuara në ndarjen, në vend të 
individualizmit dhe konkurrencës. Për këtë qëllim, Fondacioni promovon atribuimin e 
vlerës së asaj që është tashmë, në vend të një kërkese konsumatore për të renë.  Ai 
kërkon të inkurajojë format e njohurive të ndërtuara së bashku dhe pasurinë shpirtërore 
që secili individ mund t'u ofrojë të tjerëve, në vend që të festojë sukseset personale, të 
matura sipas statusit ekonomik apo mbulimit mediatik.

c) Njohuri praktike dhe eksperimentale në lidhje me Shtëpinë
Arkitektura dhe peizazhi i Casa Cafausica janë të tilla që, përveç seminareve, 
trajnimeve, ngjarjeve dhe takimeve, në mënyrë të pashmangshme ai vendbanim 
përfshin forma të vëmendjes, praktika bashkëpunuese dhe ndjeshmëri ndaj atributeve 
e nevojave të Shtëpisë. Me fjalë të tjera, ne synojmë gjithmonë të bashkojmë gjuhën e 
prodhimit të njohurive ose të kërkimit artistik, me vendin ku pjesëmarrësit jetojnë 
aktualisht. Casa Cafausica është një vend i dedikuar për të arritur vetëqën-
drueshmërinë e saj nga pikëpamja e konsumit të energjisë, po aq sa një operacion 
"zero mbetje" dhe parimet biodinamike të aplikuara në tokën e saj.

d) Shumëllojshmëria dhe trans-disiplinariteti
Në një kontekst të tillë, figura e artistit është ajo e një agjenti shoqëror, i cili, në vend që 
të pranojë një rol të paracaktuar që i përket një disipline të veçantë, vazhdimisht vë në 
pikëpyetje rolet e vetë disiplinat dhe është ai që këtë marrje në pyetje, e bën një aspekt 
kryesor për kërkim artistik. Fondacioni promovon të gjitha format e marrëdhënieve dhe 
bashkëpunimit midis artistëve nga fusha të ndryshme, duke përfshirë artin vizual, 
kërcimin, teatrin, muzikën e kështu me radhë, po ashtu si mes artistëve dhe profesion-
istëve nga fusha të ndryshme, të cilët do të ftohen për të eksploruar skajet e aktivitetit 
të tyre të zakonshëm, me qëllim zbulimin e mundësive të papritura.



Cafausica.
Fondacioni do të jetë në gjendje të ofrojë për të 
gjithë miqtë formën bazë të mikpritjes dhe 
përdorimin e mjedisve kryesore të shtëpisë (si 
kuzhina dhe banja e përbashkët, energjinë 
elektrike, ujin). Ne do të sigurojmë një numër të 
kufizuar shtrojesh dhe shtretërish kampingu. 
Me përjashtim të tavolinave dhe karrigeve, 
shtëpia nuk është e mobiluar. Për ata që duan 
të sjellin pajisjet e tyre të kampingut, është e 
mundur të vendosin një çadër në parkun rreth 
shtëpisë. Ju rekomandojmë që të merrni me 
vete peshqirët tuaj, çarçafët dhe çantën e 
gjumit.

Ne besojmë se Casa Cafausica mund të bëhet 
një vend ku diferencat e pasioneve dhe 
dallimet pasionante janë të mirëseardhura e të 
përjetuara së bashku. Struktura e vetë 
shtëpisë, përmasat dhe paraqitja e saj, 
marrëdhënia ndërmjet hapësirave të 
brendshme e të jashtme lejon, si me magji, për 
forma të papritura bashkëjetese, projektesh 
bashkëpunuese, lëvizjesh të shkrira midis 
disiplinave, mënyrave të njohjes dhe kompe-
tencave.

Casa Cafausica
Një nga misionet më të rëndësishme të Fonda-
cionit është të veprojë në mënyrë plotësisht të 
vetë-qëndrueshme dhe me "zero mbeturina". 
Uji i freskët sigurohet nga një burim 55 m i 
thellë; energjia elektrike sigurohet nga sistemi i 
paneleve diellore; ujërat e zeza trajtohen nga 
një impiant i sistemeve të ujërave të zeza i 
bazuar në natyrë, një teknikë që riprodhon 
proceset e trajtimit natyror në një mjedis të 
kontrolluar. Pra, sipas nevojës, uji dhe energjia 
elektrike përdoren me masë.
Më tej, kopshti biodinamik i perimeve do të 
sigurojë me kalimin e kohës, të gjithë ushqimin 
e nevojshëm për Casa Cafausica.


