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Mistero delle Sfere (Misteri de les esferes)

Data:

c. 1952

Tècnica:

Desconeguda

Dimensions:

Desconegudes

Localització:

Desconeguda
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Procedència
Comte Theo Rossi di Montelera, Torí

Observacions
Sabem de l’existència d’aquesta pintura gràcies a la fotografia d’època que es conserva als arxius Farabola, Vaiano
Cremasco (Itàlia) i que correspon a l’exposició celebrada a la Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale de Milà del 7 al
28 d'octubre de 1954. Posteriorment, el 1956, aquesta obra s’exposa al Casino de Knokke Le Zoute, i a partir d’aquí
perdem la pista de la localització de l’obra.
Exposicions
1954, Roma, Sale dell'Aurora Pallavicini, Mostra di quadri disegni ed oreficerie di Salvador Dalí, 01/03/1954 30/06/1954, núm. cat. 26
1956, Knokke Le Zoute, Casino de Knokke Le Zoute, Salvador Dalí, 01/07/1956 - 10/09/1956, núm. cat. 34a

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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