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Titol CONJUNT ESCULTÒRIC DEL 
PARC DE LA MAR - SENSE TÍTOL

Tecnica/suport Pedra de Santanyí, formigó armat, cer

Dimensions Més de 500m2 i 5 metres d'altura

Atribució cronològica 20/01/1986

Descripció Conjunt escultoric format per 33 grups de pedra de Santanyí, formigó armat, ceràmica i incrustacions de metalls.
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El 12 de maig de 1983 Guinovart ofereix una donació d'un conjunt escultòric pel Parc de la Mar. L'Ajuntament acepta la donació i assumeix pagar el 
cost de la realització.El conjunt es va inagurà el  20 de gener de 1986
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L'estructura allindada que conforma aquesta obra evoca volums primitius, taules prehistoriques, que marquen el territori amb una forta presència, 
com aquest Tòtem amb qué l'escultor, en certa manera, no ha deixat de banda un cert component lúdic d'obres anteriors. El conjunt d'escultures 
que formaren part de l'exposició realitzada per Sard a la galeria Lluc Fluxà de Palma, avui tancada, els mesos de novembre i desembre de 1989 així 
ho demostra: personatges sorgits de la imaginació de lartista, que adopten formes totèmiques, zoomorfes, com l'escultura que veiem aquí, que 
l'escultor subtitulà Monstre que treu aigua.
  SENSE CARTEL·LA.
21/06/1995 Ordre per eliminar les pintades realitzades amb "spray" en el conjunt escultòric.
  PRENSA (12/08/2005)ACCIDENT DE TRAFIC POSIBLE CAUSA DE DESPERFECTES AL CONJUNT ESCULTORIC.
Amb data 10/03/2016 s'ha passat informe de la retirada de peces susceptibles de ser sostretes i siguin custodiades a Son Reus, fins que es resolgui la 
restauració.
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No compleix els requisits d'accessibilitat.

Estat conservació DEFICIENT
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Veure fitxa de conservació DEFICIENT (26/02/2016); informe del 26/04/2017; informes 28/02 i 15/03 del 2018.Veure peticions de restauració 2018 a 
:cronista de la ciutat/2018/patrimoni/escultures/esculturaGUINOVART
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