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For the Birds, de Ernesto Casero
Vinil sobre paret
For the Birds és una peça que consisteix en una intervenció amb vinil adhesiu sobre un dels
murs del Museu de Ciències Naturals del Campus de Burjassot-Paterna. Els vinils formen un
conjunt de siluetes de color negre que representen espècies d’ocells extints. Cadascuna està
numerada, ja que en l’extrem dret del mur es troba un llistat amb els noms de cada espècie
corresponents a la numeració.
For the Birds és una mena de rèquiem per les espècies d’ocells desaparegudes. D’alguna
manera, és una forma d’al·ludir a la sisena extinció massiva o extinció antropogènica, causada
principalment per la forma de producció dels últims dos-cents anys, altament relacionada amb
l’ús de combustibles fòssils en la producció industrial. Els noms de les aus extintes han estat
extrets de la IUCN Red List, una llista que recull els noms de les espècies en diversos graus de
risc d’extinció, o ja extintes, en tot el planeta.
Ernesto Casero (València, 1977)
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. El seu treball ha evolucionat
des de qüestions relacionades amb la percepció visual i la representació bidimensional fins la
producció dels últims anys que se centra en aspectes relacionats amb les idees de
versemblança i veritat, la història de la biologia i la representació de la naturalesa des de l’art i
la ciència.
Els punts de trobada i fricció entre la imatge artística i la científica, com també la permeabilitat
dels mitjans expressius, li serveixen com a estratègies per articular un discurs estètic sobre
l’arbitrarietat de la història de la ciència.
Ha exposat a galeries de Mèxic, França i Espanya, i ha participat en diverses fires internacionals
a Londres, París, Madrid i Lisboa. Ha gaudit de diversos programes de residències artístiques,
com ara la del Col·legi d’Espanya a París o la Casa de Velázquez, i la seua obra es troba en
col·leccions como les de DKV, la UNED o la UPV.

