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erard Fernandez Rico (Barcelona, 1977)6s un artista bregat al
carrer. Els seus origens creatius
estan vinculats al grafit, fins que fauna
dhcada va decidir obrir nova etapa fent
obra dhstudi. No va ser tma ruptura
drastica ambel seu passat, sin6 "una
evoluci6", en diu ell. Va deLxarde sortir
a] carrer per fer entrar el carrer a ]’estudi. Nova renyir arab la radicalitat per6
si que va optar per tractar-la arab un
romanentde serenor i harmonia.
Fernandez Rico ~s un artista en
construcci6. Ent6n el seu treball com
un proc~s en el qual cada obra que crea
cont~ els neguits i les pistes d’un futur
projecte. Nohi ha res acabat, perqu~res

plenament suggestives que desperten el
desig de veure unes imatges que es re
sisteixen a ser descobertes. Els enigmes
que custodien pertanyen a l’~mbit secret del m6ninterior de l’artista.
Idelecci6 d’aquest material liquid que
se solidifica per reacci6 qulmica -tant
serveix per fabricar el terra d’un parquing corn una taula de surf- el va deixar satisfet a mitges. E1decebia que, un
cop manipulat, el seu car~cter de material industrial qued6sdel tot camuflat. I
va decidir canviar de xip: va optar per
treballar arab materials de la mateixa
familia, els polimers, i mostra~losen la
seva forma original. Mantestbrmiques,
xarxes de protecci6 visual, cintes adhe-

6s definitiu. Semprehi ha un gra6 m~s
per pujar en l’escala de l’experimentaci6.
E1 risc no lhspanta. Idestimula pensar
que encara pot donar molt m6s de si.
Corn un hort ambproductes en diverses fases de creixement:aixi cal llegir la
seva propostaartistica.
En el seu camies va creuar un dia
ambla galerista CarmeEspinet, la primeraque li va fer confianqai va defensar-lo en una exposici6. D’aix6ja fa deu
anys, un periode prou complet perqub
ara l’Espai Volart de la Fundaci6 Vila
Casas, sempretan atenta a aquells artistes de mitja carrera que ignoren la gran
majoria d’institucions artistiques, li po
si una lupa a sobre.
La mostra arrenca arab els seus primers intents per evocar l’imaginari del
carter en uns quadres elaborats ambresina d’epoxi que fantasiegen amb mas
paisatges introspectius. S6n unes obres

sives, material de rebuig i enderroc...
van comengara desfilar pel seu univers
creatiu, posant en relleu les seves ener
gies.
£ideari artistic de Fern~kndezRicoes
troba ara en aquesta crffflla. Funciona
corn a obra d’estudi, per6 ja li reclama
sortir a fora i intervenir en l’espai exte
riot. Cornen els veils temps,torna a necessitar agafarla bossai l’esprai per deixar missatges en el paisatge. Ara, per6,
arab la complicitat d’aquest ex6rcit de
materials industrials. EEspai Volart
presenta alguns testimonis fotografics
d’aquestes accions efimeres en espais
marginals o abandonats. S6n un mani
fest del que I’artista t4 ganes d~mprendre: estendre la seva proposta en formats hibrids que poden abraqar tamb6
el video o l~scultura. Tot just comen~a.
De moment, assaborim els primers
raigs d’aquest talent en construcci6. ¯
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