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TË BUKUR PËRBRENDA. T’i trajtosh vendet me kujdes

   WURMKOS



Të bukur përbrenda, realizuar nga Fondacioni Wurmkos në 2015/2016 me 
Muzeun Wunderkammer dhe Shërbimin e Shëndetit Mendor të Trentos, 
është një projekt i artit publik drejtuar artistëve e qytetarëve, me dhe pa 
shqetësime psikike. Projekti i ka hapur për qytetin shtëpitë rezidenciale  të 
shëndetit mendor, duke i kthyer në laboratorë të përkohshëm të artit. Ky 
veprim ka bërë që qytetarët të reflektojnë mbi temat e shëndetit mendor, 
mbi bukurinë dhe qytetin si një vend brenda të cilit është e mundur të 
krijohen marrëdhënie të reja shoqërore e kulturore, në mënyrë që të 
kapërcehen paragjykimet. Të bukur përbrenda ka ngritur një sistem 
mundësish, me aftësinë për të sjellë ndërgjegjësim dhe ndjeshmëri, sa i 
përket trashëgimisë së marrëdhënieve të zonave në kufi të diversitetit 
social.

Ka hetuar marrëdhëniet mes individit dhe mjedisit, me qëllim ndërhyrjen, 
me anë të një planifikimi pjesëmarrës e ripërcaktimit të hapësirave të 
shtëpisë së Auto Mutuo Aiuto, strukturë banimi të SSM. Takimet e mbajtu-
ra në struktura të ndryshme të Shërbimit të Shëndetit Mendor kanë bërë 
që herë pas here të lindin nevoja të reja dhe urgjente, që lidhen me mung-
esën e një vendi, ku mund të vihet në veprim imagjinata personale. 
Laboratorët, përmes një procesi të hapur, kanë prodhuar punë të 
përhershme në Shtëpinë e AMA-s dhe ndërhyrje të komunikimit artistik në 
qytet: dy cikle të shpalljeve publike, që i kanë lidhur në mënyrë ideale 
vendet e projektimit, me strukturën urbane, brendësinë e vendbanimeve 
të SSM, me pjesën e jashtme të rrugëve të qytetit. Puna e përhershme 
konsiston në ndërhyrjen e bërë në një nga dyert e brendshme të hapësir-
ave të përbashkëta të shtëpisë rezidenciale AMA. Përkundrazi, shpalljet e 
përkohshme janë bërë me postera dhe kolazhe fotografike të veprave të 
krijuara nga pjesëmarrësit në laboratorë.

Morën pjesë: Susanna Abate, Animali Strani, Gabriella Baldessani, Danie-
la Ballardini, Dogukan Belozoglu, Manuela Beltrami, Alessandra Benac-
chio, Luca Bertoldi, Adele Bressa, Marco Campanella, Pasquale Campan-
ella, Giusi Campisi, Caterina Caserta, Pierluigi Cattani Faggion, Marinella 
Cisari, Chiara Clerici, Roberta Colombo, Adriano Conti, Savino Crudele, 
Martina Dal Brollo, Michela Dal Brollo, Lorenzo Danieli, Angela Di 
Bartolomeo, Fabrizia Faes, Marco Mario Fasano, Salvatore Fede, Davis 
Ferrari, Silvia Guerri, Massitan Kantè, Nadia Kobernec, Kyrku, Arianna 
Lonardi, Donatella Maltratti, Pietro Marconi, Mauro Milanaccio, Jelena 
Milosevic, Elisabetta Notarangelo, Andrea Oberosler, Clizia Pederzolli, 
Nadia Pedot, Giulia Pedrotti, Luigi Penasa, Patrizio Raso, Enzo Rodler, 
Michael Rotondi, Arian Rushitaj, Gianni Scaburri, Veronica Sebastiani, 
Eva Serpelloni, Nadezha Simeonkova, Daniela Tomasi, Gina Torrini, Maria 
Trinidad Tomas, Alice Valenti.

Me mbështetjen e: Tiring house, Fondacionit Wurmkos Onlus, Azienda 
Sanitaria, Art to Art dhe kontributin e Fondacionit Caritro.



Franco Basaglia është psikiatër italian, i pari që 
teorizoi dhe praktikoi një koncept sociopolitik të 
sëmundjes mendore. Në spitalin psikiatrik të 
Gorizia-s, në vitin 1962 i dha rrugë përvojës së 
parë kundërinstitucionale, sa i takon kujdesit 
për të sëmurët mendorë. Është njeriu që çoi në 
ligjin e vitit 1978, që i mbylli spitalet psikiatrike 
në Itali. Gjithnjë me shpirt "basaglian", puna e 
artistëve të "Wurmkos" është përfshirë në 
rrethin e artit bashkëkohor, duke shmangur atë 
të outsiderart. Punimet e "Wurmkos", qysh prej 
fillimit tridhjetë vjet më parë, karakterizohen si 
punë artistike, gjithmonë në kërkim të 
mënyrave të reja, çdo herë të përshtatura, të 
ndërveprimit mes anëtarëve të grupit, territorit 
fizik dhe diskursit politik.

Projektet konsiderohen publike, jo vetëm se me 
raste realizohen në vende publike, por sepse 
në radhë të parë, bëjnë bashkë botën (realite-
tin) social dhe atë artistike; sëmundjen men-
dore me peshën e saj të përjashtimit dhe 
gjithëpërfshirjen e marrëdhënieve të krijuara 
rreth projektit. Shkalla e projekteve kalon nga 
bërja publike e intimitetit të procesit artistik 
edhe të një njeriu të vetëm, në të cilin të gjithë 
marrin pjesë, deri në përfshirjen e mbarë komu-
niteteve në një projekt që zë fill nga komuniteti 
dhe formalizohet përmes punës kolektive në 
një territor të caktuar. Në procesin e përpunimit 
përfshihen edhe teoricienë të artit e persona që 
vijnë nga disiplina të tjera.
Projektet "Wurmkos" mbështeten nga instituci-
one publike e private dhe nga shumë persona, 
të cilët kanë kontribuar personalisht në to. 
Vepra të ndryshme gjenden në koleksione 
private.

Për ekspozita dhe bibliografi, shihni faqen 
http://wurmkos.blogspot.it/

Bio

Wurmkos është një laborator i arteve pamore, 
i krijuar në vitin 1987 nga Pasquale Campanel-
la dhe persona me shqetësime psikologjike, 
pjesëtarë të Cooperativa Lotta-s kundër margji-
nalizimit të Sesto S. Giovanni-t (Milano). Është 
një vend i hapur, i konceptuar si përvojë që e 
lidh artin me shqetësimet psikologjike, pa 
paraqitur objektiva "shpëtimi". Me kalimin e 
kohës u konsolidua një grup i vogël artistësh, të 
prekur ose jo nga shqetësimet psikologjike, që 
përbën bërthamën e përhershme, së cilës i 
janë shtuar, përmes projekteve të ndryshme, 
mbi njëqind njerëz të tjerë.

Laboratori punon gjatë gjithë vitit, është hapësi-
ra në të cilën krijohen veprat e "Wurmkos" dhe 
vihen në jetë marrëdhëniet, ashtu siç janë 
konceptuar që në fillim. Që prej vitit 2013, 
hapësira e re e Farmacisë “Wurmkos” ka 
pamje nga rruga dhe kjo ka nxitur dëshira e 
qasje të reja. Përveç të qenët vendi i punës së 
grupit, u bë një hapësirë ekspozuese, në 
mënyrë që ekspozimi dhe laboratori të bash-
kekzistojnë, duke krijuar sinergji interesante 
mes njëri-tjetrit dhe me publikun.
Në vitin 2011 u themelua Fondacioni, një nga 
qëllimet e të cilit ishte krijimi i arkivave të përg-
jithshme të veprave e teksteve, që më pas do t’i 
vihen në dispozicion publikut. Aktivitete të tjera 
të grupit: projektimi dhe drejtimi i laboratorëve 
didaktikë me shkollat e muzetë, përpunimi 
teorik, publikimet dhe mbështetja e tezave të 
diplomimit.


