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UTOPIA është një performancë në formën e një asambleje publike në 
lagje, ku argument është përdorimi nga institucionet i projektimit pjesëmar-
rës, si instrument i prodhimit të konsensusit.

Performanca u realizua në Rione më 2 qershor në Riva del Garda, pas 
ftesës së Muzeut të Alto Gardës për Ditët e Trashëgimisë 2015. 
Institucioni predispozohet me këtë lloj ndërhyrjeje t’i japë vlerë qytetit dhe 
banorëve të tij me praktika retorike që performanca synon t’i bëjë të 
dukshme. 

Te UTOPIA, përfaqësimi dhe realiteti takohen në një lëvizje rrethore 
ndërmjet publikut e privatit, midis individuales e kolektives, midis kujtesës 
e aktualitetit, me qëllim që të krijojë një qark të shkurtër në ndasinë e 
prodhuar nga "muzeufikimi i botës".



Nga ana tjetër, Wunderkammer është gjithash-
tu qyteti, heterogjeniteti i mrekullueshëm në të 
cilin shtrihet shumëllojshmëria e çmuar dhe 
ekskluzive e fakteve urbane për t'u përjetuar. 
Lëvizja ciklike që kalon përmes "dhomës së 
çudive", ndërmjet publikes e privates, individ-
uales e kolektives, kujtimeve dhe të tashmes, 
shkakton një qark të shkurtër në ndarje, që 
është pasojë e kufizimit të botës në dimen-
sionin e muzeut, një "muzeufikim" i  botës.

Kjo tregon se si një nga vendlindjet e muzeut 
na lejon të nisim reflektimin kritik rreth luftës 
midis institucioneve dhe qytetit, politikave 
territoriale dhe pavetëdijes individuale. 

Wunderkammer është një muze, një veprim 
artistik, një akt politik, një lloj kufiri. Muzeu 
mbledh e katalogon vendet urbane të interpret-
uara nga ata që jetojnë, ose nga ata që kalojnë 
aty. Këto vende janë fragmente mbi të cilat 
vështrimi subjektiv lë gjurmën e një kuptimi të 
veçantë që ka lindur nga zakoni, dashuria dhe 
njohja. 

Koleksioni Wunderkammer është realizuar me 
copëza të pavetëdijes të cilat, me shumësinë e 
tyre dhe heterogjenitetin, kontribuojnë të 
krijojnë një përspektivë kolektive të qytetit. 
Komiteti Shkencor shqyrton propozimet e 
donacioneve të bëra nga qytetarët, përvetëson 
pjesët për koleksionin dhe katalogon çdo 
propozim në arkivin e Wunderkammer.

Të gjithë kuratorët që duan të bashkëpunojnë 
kanë akses të plotë në arkiv dhe në koleksion. 
Për më tepër, ata mund të blejnë në mënyrë 
autonome pjesë të reja.

Wunderkammer ishte një "dhomë private 
çudish", ishte mbretëria e mbledhësit të shekul-
lit të XVI dhe XVII. Nga njëra anë, imazhi i 
pluhurosur dhe sugjestiv i Wunderkammer-it 
kujton kohën e grumbullimit heroik dhe 
urdhërimit të botës, atij aktit akrobatik që 
projekton "dhomën e çudive" dhe të gjitha 
përmbajtjet e tij të jashtëzakonshme, nga bota 
private në atë publike.


