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Titol PORTA DEL MAR

Tecnica/suport Acer inoxidable pintat

Dimensions 334 x 237 x 5 cm

Atribució cronològica 1999

Descripció Panell d'acer tallat i doblegat simulant un quadre fet damunt de paper esqueixat que ocupa l'espai tridimensional

Cessió temporal

Histò
ria

Desprès de ser instal.lada, l'obra va ser restaurada, ja que va aparèixer amb pintades poc després de la seva inauguració.

Proce
denci
a

Escultura Pública. Feta amb motiu de l'Universíada 1999

Obser
vacio
ns

En aquesta obra Mompó pareix haver donat tridimensionalitat als seus quadres, esqueixant la tela per tal que el bastidor esdevengui una porta 
oberta cap al mar.El fons blanc i els vius colors de l'escultura ens remeten a l'univers simbòlic de l'artista valencià, on l'espai, clar i diàfan, i la llum 
son elments que esdevindran característics de la seva producció. Per a la realització d'aquesta obra es varen utilitzar els textos que Mompó havia 
escrit el 1984, en una publicació editada a València per la Institució Alfons el Magnànim, on parla del treball que està duent a termer a Alaró, l'any 
1981, quan ralita les maquetes per a escultures. Va dir: "Són plaques metàl.liques d'una sola peça que tallo i doblego perqué ocupin un espai. 
Després les pinto de blanc i sobre elles, algunes notes de colors purs. Són escultures directes, fàcils de realitzar sense soldadures ni arranjaments. 
Han de sortir fàcilment, vull que semblin papers blancs retallats i pintats i deixats a l'espai. Són objectes  per a ser vist  per tots els seus costats i ser 
col.locats a espais oberts i acompanyar la natura.

Acces
ibilita
t

Ubicat dins un parterre, si acedeixen els invidents poden sofrir danys perque faltaría una peanya amb les mides màximes. Parts sortints a diferents 
alçades.

Estat conservació REGULAR

Obs. 
conse
rvació

Veure fitxa de conservació març 2016.  Desperfectes. Restes de menjar, te pintades i oxidació part posterior de l'escultura.
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