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“Impressió” de Bouguereau

Data:

c. 1962

Tècnica:

Oli, acrílic i claus sobre tela

Dimensions:

218.7 x 127.4 cm

Signatura:

Signat a l'angle inferior dret: Dalí

Localització:

Col·lecció privada
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Procedència
Manhattan Properties LLC
Subhastat a Christie's, Nova York, 13 novembre 2015

Observacions
Dalí, a canvi de l’oli de William-Adolphe Bouguereau “Nimfes i sàtir”, que es podia contemplar al Barberry Room de
l’hotel Berkshire de Nova York, realitza aquesta pintura, de la qual en desconeixem la localització. Segons el pintor,
es tracta de la seva “impressió” de l’obra de Bouguereau que, gràcies a aquest intercanvi, passa a formar part de la
seva col·lecció privada.
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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
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