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Set escultures de metall de Julio Nieto envaeixen el 

 
es escultures, que combinen harm nicament el bronze i l’acer, formen 

a canari Julio Nieto 

, entre l’any 2009 i el 2012, l’exposició ha recorregut les 

d’aquesta col·lecció s’inspiren en temes 

qué me echaron del cielo?, Marea, Viajero, La llamada, 

ncia del Arte Público en las calles hace 

 

Centre Cultural Terrassa  
 

L ò
part de la col·lecció Piel de Metal que estarà exposada a l’exterior i al 
vestíbul del Centre Cultural Terrassa fins el 10 de juliol. 
 

iel de Metal és el resultat de cinc anys de treball de l’artistP
(1964). Es tracta d’una exposició d’escultura de gran format i dissenyada per 
instal·lar-se en espais a l’aire lliure i en zones urbanes de passeig. Amb 
aquestes espectaculars escultures, l’artista pretén estimular la imaginació i la 
comunicació entre els ciutadans a més d’intentar afavorir la convivència 
multicultural, el diàleg i la reinvenció dels espais públics per tal de dinamitzar 
socialment les ciutats. 
 

mb aquests objectiusA
places i els carrers de nombroses ciutats espanyoles i de les illes Canàries, en 
ocasions, acompanyada d’activitats paral·leles organitzades en col·laboració 
amb les escoles i les entitats locals.  
 
es set escultures que formen part L

onírics populars que gràcies a les tècniques de construcció emprades 
transmeten una gran força i equilibri i són capaces d’estimular les emocions de 
qui les contempla.  
 

Y Alicia...?, ¿Por ¿
Enamorado de acero i Vida extraterrestre. Aquests són els suggerents títols 
amb què l’artista parla del Gat de Cheshire; d’un àngel apassionat; d’una 
sensual peixatera; d’un catedràtic del viatge i del coneixement; d’una il·lusòria i 
torbadora sirena; del veritable enamorat i de la vida del més enllà. El conjunt 
d’escultures creen un delimitat entorn commovedor, una elegant unitat 
armònica. La llum que es projecta en aquest ordre estètic també hi juga un 
paper clau donant lloc a reflexos, lluentors, matisos i iridescències que 
il·luminen la presència de les obres. 
 

egons el propi artista: “La experieS
participes inevitables a todos los ciudadanos que las transitan, contribuyendo al 
desarrollo de la sensibilidad por lo bello. El transeúnte se queda impactado al 
descubrir las esculturas en su paseo cotidiano. Una obra que comparten 
públicos de todas las edades tiene el poder de fomentar la comunicación entre 
los ciudadanos”. 
 


