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JuanJoséNovella guanyael concursd'esculturesde la
placa de lesCasernesdeVilanova

L?escultura d?acer fará sls metres d?altura i s?instal·lara la primavera vinent

L?Ajuntament de VNG i la Societat Municipal d?Aparcaments, organitzadors del
Concurs organitzadors del Concurs d?Escultura a I?Espai Públic de Vilanova i la Geltrú
2006, Placa deis Casernes, ja han escollit I?autor guanyador.

El dilluns, dia 27 de novembre de 2006, a la
Sala de Comissions de I?Ajuntament de

·VNG, es va realitzar la segona i última
reunió de deliberacions. El jurat, integrat
per Xavier Corberó, escultor; Jordi
Bellmunt, arquitecte i director del Master de
Paisatge de la UPC i Josep Roy, escultor i
professor de la Universitat de Barcelona, va
decidir adjudicar el premi a la proposta de
I?artista Juan José Novella.

Els autors de les sis propostes que van ser
seleccionades a la primera fase del concurs
van presentar, posteriorment, una maqueta
i material addicional per a ser avaluades
novament pel jurat, que va valorar-les
tenint en compte el sentit estetic pero
també, el dialeg amb l Pentorn i els seus
usuaris, a més de la trajectórla i
presentació de la proposta escultórlca.

Juan José Novella presenta una escultura
en relació a I?escala humana, que

formalment es mostra com una porta que estableix un dlaleq amb la historia, amb I?
home i amb la ciutat. L?obra també planteja una correspondencia amb el mar, al estar
inspirada en Una formació de corals.

Representació de I'escultura guanyadora.

L?escultura respon al símbol, complint una funció humanizadora de I?espai i participant
com un signe potent a Vilanova i la Geltrú. Aposta per I?objecte elegant i evocador i
busca ser portadora de serenitat. L?escultura sera realitzada en acer i tlndrá una altura
de sis metres.
La propera primavera, VNG cornptara amb una nova escultura a I?espai públic.
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