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Sense títol
Segons “El bufó Don Sebastián de Morra” de Velázquez i escriptura catastrofeiforme

Data:

c. 1982

Tècnica:

Oli sobre tela

Dimensions:

75 x 59.5 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
Malgrat que estudis recents identifiquen el bufó del retrat de Velázquez com “El Primo”, conservem el nom de
“Sebastián de Morra” en el títol de l’obra de Dalí, tal com era conegut el bufó en el moment que va executar
aquesta obra.
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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
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propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí

Pàgina 2 de 2 | Núm. cat. P 960

