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Núm. cat. P 63
Clar de lluna sobre la badia de Cadaqués

Data:

c. 1919

Tècnica:

Oli sobre tela

Dimensions:

38.5 x 27 cm

Localització:

Col·lecció privada
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Procedència
Col·lecció Garriga Camps, Figueres
Subhastat a Brok Arte y Joyería, Barcelona, 18 desembre 1990.

Observacions
A l'altra cara hi havia l'oli "Es Pianc" (número de catàleg 29). En algun moment van ser separats, procés que va
provocar una sèrie d'alteracions en aquesta obra que n'han modificat profundament l'estat original. A més a més,
en la versió actual presenta una signatura i una inscripció il·legibles que no corresponen a la mà de l'artista.
Bibliografia
Robert Descharnes, Gilles Néret, Salvador Dalí, 1904 -1989, Benedikt Taschen, Köln, 1994, p. 38

Obres relacionades

Núm. cat. P 29
Es Pianc
c. 1918

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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