
FONDO SPECULATIVO DI PROVVIDENZA 



Projekti i artit Fondo Speculativo di Provvidenza (FSP) krijon dhe realizon 
një praktikë politike dhe kolektive nëpërmjet përdorimit të parasë si kapital, 
duke i përfshirë drejtpërdrejt shikuesit në procedurat e tij. Projekti vë në 
provë zakonet dhe bindjet e përbashkëta demokratike, me qëllim që të 
krijojë kushtet që u mundësojnë pjesëmarrësve të diskutojnë e të eksperi-
mentojnë kolektivisht modele të reja të të jetuarit, të menduarit dhe 
veprimit.

Në praktikë, FSP angazhohet në planifikimin e projekteve më të mëdha 
artistike, si festivale, bienale, muze dhe sezone teatrore dhe jeton falë 
përfshirjes së publikut që merr pjesë në këto demonstrime. 
Funksioni themelor i FSP është rritja e çmimit të çdo bilete të festivalit. 
Shuma e shtuar është e tillë që të mos ndikojë në vendimin e vizitorit për 
të marrë pjesë në festival - vizitorët janë të vetëdijshëm që në fillim nëse 
duan të marrin pjesë, apo jo, duke paguar një biletë më të shtrenjtë.  
Shuma e paguar shtesë nuk përfshihet në të ardhurat e festivalit, por lihet 
mënjanë për të ngritur një kapital që u takon të gjithë vizitorëve në mënyrë 
të barabartë.

Çdo biletë e blerë i garanton blerësit të saj të drejtën e një pjese të FSP 
dhe kështu ai bëhet anëtar i tij.

Sa më i madh të jetë numri i biletave të shitura, aq më i madh do të jetë 
potenciali i kapitalit: të gjithë anëtarët inkurajohen të spekulojnë për atë që 
mund të arrihet me këtë potencial dhe ata kanë të drejtë të barabartë për 
të vepruar për të ardhmen e FSP. FSP është në thelb i hapur për çdo 
përdorim të mundshëm, duke mos pasur një qëllim të përcaktuar dhe duke 
mos iu përgjigjur nevojave të veçanta ose ekzistuese. Çdo gjë duhet të 
vendoset, asgjë nuk është e garantuar. Kjo është e ardhmja e një fondi 
spekulativ. 

Spekulimi bëhet në dy mënyra.

Nga njëra anë është transaksioni financiar i kapitalit të orientuar drejt 
paraqitjes së tij në funksion të një realizimi të mundshëm: transformimi i 
potencialit ekonomik në vlerën e përdorimit. Nga ana tjetër, është një 
kërkim, një hetim kolektiv që bazohet mbi një potencial intelektual dhe 
kulturor.

FSP praktikisht krijon një komunitet politik: fondi u takon atyre që marrin 
pjesë në proces dhe potencialet e tij janë të tilla, sa të bëjë bashkë një 
shumëllojshmëri kontributesh individuale, të quajtura ndryshe marxhinale. 
Fakti që papritmas ka një sasi parash për t’u shpenzuar, nxit imagjinatën, 
krijon ndërveprime dhe fton në artikulimin e një projekti të përbashkët. Kjo 
nuk duhet të mbështetet te shumica, por tek aftësia e çdo individi për të 
marrë përgjegjësi, në mënyrë që të përcaktojë se çfarë mund të arrihet me 
të tjerët. 

Një potencial në kushtet e përgjegjësisë kolektive, i cili më pas shumëfis-
hon potencialin ekonomik të fondit.



CHRISTOPHE MEIERHANS 
1977, Gjenevë, Zvicër, jeton dhe punon në 
Bruksel

Meierhans punon me dhe brenda performan-
cave, hapësirave publike, teatrit, instalacione-
ve, zërit, muzikës dhe videos. Puna e tij konsis-
ton kryesisht në zhvillimin e strategjive për të 
ndërhyrë në veprimet e jetës sonë të 
përditshme, duke manipuluar marrëveshjet 
konvencionale, zakonet shoqërore të 
përditshme. Fragmente të realitetit, të tilla si një 
fjalim i bërë, një kafe, një shfaqje teatrale ose 
mënyra se si dëgjojmë përditë, bëhen korniza 
për veprime artistike që përpiqen të përcjellin 
banalitetin, ose për ta lejuar atë të rishfaqet në 
këndvështrime të veçanta. Puna e tij ngre 
pyetje për normat dhe konventat, duke ngatër-
ruar kontekstet e rastësishme me të tjerë dhe 
duke e përballur spektatorin me një lloj tjetërsi-
mi, çudinë e të qenët në vendin “e gabuar" ose 
të vetë vendit që është “i gabuari”. 
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LUIGI COPPOLA
Lindur në Diso (LE), 1972. Jeton në Bruksel 
dhe Salento.
 
Coppola është një artist që punon në perfor-
manca video dhe arti publik. Hulumtimi i tij 
është i orientuar drejt praktikave pjesëmarrëse 
dhe veprimeve të motivuara politikisht, të cilat 
synojnë të aktivizojnë imagjinata të reja kolek-
tive, duke filluar me analizën e konteksteve 
specifike shoqërore, politike e kulturore, si në 
rastin e Parkut Kombëtar të Arrorëve (2014-në 
vazhdim) në zonat rurale të Castiglione 
d'Otranto në Pulia. Pas disa përvojave fillestare 
me teatrin eksperimental, artisti bëri përpara 
duke krijuar mekanizma për marrëdhënie e 
përfaqësim të dinamikave shoqërore, si në 
Metamorfozën Shoqërore (2012). Coppola ka 
zhvilluar një sërë projektesh e performancash 
dhe ka ekspozuar në kontekste të ndryshme 
ndërkombëtare, duke përfshirë: Muzeun e Artit 
Kumu në Talin; Teatro Continuo, Milano; 
Bienalen  Parckdesign, Bruksel (2016); Festi-
valin Santarcangelo e Teatrove; MAXXI, Romë; 
Bienalen e Athinës (2015); Teatri Valle Occupa-
to, Romë (2013); Steirscher Herbst, Graz; 
Fondacioni Kadist Art, Paris (2012); Extra city 
Antwerpen (2012); Bienalen e Demokracisë, 
Torino (2009).


