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Núm. cat. P 1087
Sense títol
Reinterpretació d'un dels escuts de la Sala dels Escuts del Castell Gala Dalí de Púbol

Data:

c. 1971

Tècnica:

Oli i pintura daurada sobre planxa metall

Dimensions:

101 x 69.2 cm

Signatura:

Ni signat ni datat

Localització:

Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres. Llegat Dalí
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Procedència
Col·lecció de l'artista

Observacions
Salvador Dalí decora el Castell de Púbol aprofitant elements originals de l’edificació. En aquest cas, el pintor
reinterpreta completament un dels escuts a partir de la partitura musical, en forma d’epigrama, del rondó Belle,
bonne, sage del compositor francès Baude Cordier (1380-1440).
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Gestió de drets de reproducció
Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina
web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala - Salvador Dalí.
D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o
parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com
qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.
Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a
VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de
propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.
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