
DOSAR 113

Brâncuşi – Ecorşeul

1. – plic  „Ecorşeul” – Iaşi + 2 cupuri il. Ecorşeul, din „Cronica”, 28.10.1967
                                 -  fişă dactilo, 2 p., cu biliogr. (Ecorşeul, ghips coloratz, Col.            
                                    N.Bălcescu, Craiova)
                                 -  fişă dactilo, 1 p., adnotată (Ecorşeul, pământ, lucare distrusă)
2. – fişă dactilo., 2 p., „studiu anatomic”, gips, lucr. pierdută, 1905
3. – scrisoare scrisă de mână, 12.02.1966, Iaşi, de la Rotaru Mihai (fotograf)
4.- scrisoare dactilo, 20.07.1970 – B.B. către Dl. Profesor de la Fa. De Medicină Cluj
5. – plic, 6 bilete – fişe bibliografice
6. – plic carton – Studiu anatomic 1905, Ecorseul (Houdon): 4 buc.
                         - 2 foto înguste, a 2 a mai mare (1905, foto Brâncuşi)
                         - reprod. pe carton, notaţii pe verso, E.Houdon, Col. Edmond Courty
                         - cupură d B.B. din Art Journal XXV, 3
7.  cupură „Ramuri”, Almanah, 1967, p.49-50, articol de V.G.Paleolog – „O opreră de 
Brâncuşi, necunoscută”
8.  il. pe carton  - Antinous, Muzeul Capitolin, Roma din Album con 135 tavole, Milano, 
1937
9. 1l. copie Discololul, Roma – din acelaşi album
10. plic Ecorşeu, Craiova – 12 bilete- fişe bibliogr.
11. plic carton – plic scrisoare dactilo, către o editură, 4 oct 1968 +notiţă d. Ecorşeu 
Craiova
                        - 2 foto, dimens. mari : Ecorşeul, Antinous
                        - 1 il. Antinous
                        - 10 foto dim. Mică
12. plic – 4 pachete notiţe bibliogr. (prinse cu agrafe) – 9 + text dactilo „Nedreapta 
exilare a unui Ecorşeu” (2 p.) – 9, 28, 29 buc.
13. plic mare – Ecorşeu Craiova (Liceu)   - 1 cupură ziar, 20.11.1966 (Descoperirea unei 
opere a lui Brâncuşi)
                                                                   - 1 foaie prez. Ecorşeul, gips colorat +adnotări
                                                                   - 3 foi dactilo: capul Ecorşeului (1902), detalii, 
                                                                      prezentare lucrare +bibliogr., 2 p. cu adnotări 
14. plic (nou) Ecorşeu (Houdon) – 3 foto dim. mari
                                                     - 2 foto mici (cu ştampila Ed.Meridiane)
                                                     - 2 notiţe bibliogr.
15. 2 foi volante din rev. Arta, nrr. 8/1973, p. 11-14, „Brâncuşi şi modelele sale”
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