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1-7 în folie plastic  căr i po tale, cupuri, fotoț ș

8. manuscris BB, creion

9. text dactilo raport de activitate BB -2 p

10. text dactilor fi ă biografică BBș

11. poem dactilo – 4p

12. text dactilo,  ref. la Henry Moore -1p

13. cupură ziar: caricatură, în ”România Liberă”, 2 aug 1974

14. cupură ziar: Ion Frunzetti, Sculptura lui Henry Moore, în ”Scînteia”, 4.4.1966

15. text manuscris creion BB – fi ă biogr Henry Moore – 1pș

16. cupură ziar, Xerox, foto Brâncu i i Henry Mooreș ș

17. Cupură ziar, Dan Grigorescu, O seară cu Henry Moore , în Contemporanul, 20.05.1971 

18. cupură ziar, ”Arhipeleag”, 14.05.2002

19. cupură din revistă BB, Henry Moore i Brâncu iș ș , în Secolul 20, nr. 5, 1971 – 3p

20. Xerox foto Henry Moore

21. cupură ziar – foto Henry Moore i text referitor la o sculptură a lui Henry Mooreș

22. Cupură ziar, foto Henry Moore

23. cupură ziar – foto vas neolitic, cu legenda ”Comorile muzeelor noastre.  Hora de la 
Frumu ica, vas de cult neoliticș

24. Cupură ziar, cu reproducere lucrare de Henry Moore

25. felicitare de la Richard i Margaret Watkins pt BB, repr. ș Madonna and child de Henry 
Moore

26. foto Madonna and child de Henry Moore, verso însemnare de Maria Edeleanu

27. foto Spindle Peace de Henry Moore

28. manuscris, noti e creion BBț

29. manuscris, noti e creion BBț

30. manuscris cu corecturi, creion BB, ”Mic acatist pentru o uitată genera ie”– 4pț



31. Cupură ziar, Olga Sandu, Amurg i închinare pentru deterioarea sau comercializarea ș
obiectelor de tezaur în Curierul Na ional , 8.04. 2003 – 1pț

32. Xerox ”Doctoral dissertation, 1998” – print internet cu semnalarea unei teze dedicate lui 
Brâncu i, 29. VI. 2000ș

33. ”search research for Barbu Brezianu i Irina Fortunescu”. Verso stick galben memorie cyuș
noti ă manuscris de Andrei Brezianu - 5p ț

34. print de pe internet tefan Luchian chronology – 1pȘ

35. text dactiloe i însemnîri de mână ”Mic curriculum vitae BB”ș


