
Manifest (1984)

Què és l’Art Casual?
1) El que es dóna en objectes o en un grup d’objectes, materials sense vocació artística, 
que per la seva ubicació, col·locació o combinació produeixen en l’observador un plaer 
visual sense que el responsable de la situació ho hagi pretès.
2) Tot allò que és capaç de crear una “emoció estètica” partint d’elements no “naturals” 
però no “pensats”, en la seva construcció i/o col·locació, amb “mentalitat artística”.
Característiques:
1) Casualitat, espontaneïtat, involuntarietat de l’obra.
2) Transitorietat, temporalitat, fugacitat del fet artístic.
3) Adogmàtic, obert, subjectiu, infinit, impredictible, aleatori.
4) Popular, lliure, democràtic, públic, comunitari.
Reflexions sobre l’Art Casual:
1) No és sarcàstic; no es burla (de l’art actual).
2) No és revengista; no venja un afront a l’art.
3) No és crític.
4) No és iconoclasta.
5) Al contrari, és deutor de l’art últim perquè aquest ens ha ensenyat a veure, a apreciar 
la descontextualització, les sèries, els nous agrupaments d’objectes, les delimitacions de 
l’espai, els empaquetaments, els apilaments, l’atzar com a font de plaer estètic.

Consideracions (1992 i 1994)
A mitjan dècada dels vuitanta defineixo l’Art Casual (AC) dins d’un període de gran 
efervescència artística (sensibilitat i recerca per tot allò plàstic) en el qual també tracto 
les primeres accions i projecto els primers tàctils.
L’AC és donat a conèixer a diverses persones que n’assenyalen la genialitat però també la 
fragilitat conceptual i la seva dificultat en la materialització. Es tracta d’una formulació 
que necessita un suport fotogràfic (o vídeo) per ser mostrada o una visita urgent a 
l’escenari en què s’està produint. Aquesta urgència obligada, atès el caràcter efímer de la 
manifestació, converteix el suport fotogràfic en una trampa per als observadors 
apressats: la foto no és l’Art Casual (foto artística, etc.), sinó un mitjà per apropar a 
l’espectador la manifestació d’AC, tot convertint aquest nou espectador en artista casual, 
ja que el fet artístic es produeix sempre en l’ull del descobridor (tot i que en aquest cas 
sigui un descobridor forçat).
Són moltes les qüestions que susciten la sistematització de l’AC. Les que fan referència a 



la propietat de l’obra artística i la seva autoria no són les menys importants. Emparentat 
amb una altra activitat ben arrelada en els països anglosaxons com és el bird-watching, es 
proposen desenvolupaments parells de la idea: és a dir, prospeccions, no aquí a la 
recerca de noves espècies ornítiques, sinó de noves manifestacions d’Art Casual. 
Centrat, en principi, en l’àmbit rural, és òbvia la potencialitat d’altres paisatges com el 
fabril, l’urbà i el suburbial. Repeteixo, l’AC sempre es manifesta en objectes, grups 
d’objectes, instal·lacions, acotaments, etc. en els quals no hi ha una intencionalitat 
artística per part de l’humà que els ha fabricat, manipulat i/o col·locat.

Comentaris (actuals):
“Acceptada la falsa o sincera complexitat de l’art contemporani, als artistes i especialistes 
no els agrada que algú, i encara menys des d’altres terrenys creatius, els digui que allò 
que han llaurat amb tanta dificultat es troba ‘casualment’ en passejar per allí.” Jesús 
Martínez Clará
“Jo veig l’AC des d’un altre punt de vista. Quan Ferrer Lerín encunya el terme defineix 
molt bé –com en un poema– de què es tracta. No cal buscar-hi un isme, ni tan sols 
referències en el camp de l’art; dir que una obra s’assembla a una altra sempre és incert 
perquè es tracta de reduir allò que no és susceptible de ser-ho.” Elena Ruiz Sastre
“L’Art Casual certifica formes que no existeixen en la NATURA sinó en l’ART 
(contemporani).” F.L. (Ferrer Lerín en els mitjans)
“L’aplicació de les directrius encunyades per l’Art Casual suposa obtenir un nou valor 
afegit (un nou rendiment) de l’entorn, ja sigui agrícola, urbà o fabril, en descobrir 
elements d’art contemporani en espais, a priori, sense vocació artística.” F.L.
“La recerca de manifestacions d’Art Casual no pertorba l’entorn; ens trobem davant 
d’una activitat, com el bird-watching, de condició sostenible. La caça i el grafitisme 
constitueixen l’altra cara de la moneda.” F.L.
“L’AC es mou en el terreny del significant. No interessa el que hi ha al darrere de cada 
manifestació d’AC, allò que, a través de la mà de l’home, ha causat aquesta manifestació: 
envolupament de l’alfals per ser fermentat, cobriment de la palla per evitar que la pluja 
la podreixi, paralització de les obres públiques per la recessió econòmica, optimització 
de l’emmagatzematge per reduir costos, construcció de barricades en conflictes de 
carrer, etc. Diguem que el significat, la raó per la qual es donen les circumstàncies 
perquè l’ull de l’observador avisat descobreixi manifestacions d’AC, és irrellevant. 
Utilitzant un terme del passat; en l’Art Casual no existeix ‘missatge’. F.L.
“L’Art Casual suposa una nova mirada, una nova visió de la realitat, una nova visió del 
territori.” F.L.
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