
Dosar BB 136 – Ciorne răzle e, antier abandonatț ș

1. (în plic) – cupură Săptămâna, 14 ian 1974, exp. foto + notă cu pixul ro u , ”Un ș
călinescian nedezmin it : poetul BB”ț

2. Cupură Săptămâna culturală, 18 aug 1978, foto portrete – ”Criticul BB – un avizat 
comentator al artelor plastice”

3. 2 cupuri (lipite in continuare) – ”Mărinimia lui Menuhin”- BB
4. Cupură mică – rubrica ”Suli e”ț
5. Cupură ”La aniversarea lui G.Enescu”, 1946 = cea mai recentă foto a maestrului GE
6. Cupură 2 mar 1974 – Salonul na  al căr ii + BB în pozăț ț
7. Cupură ziar- Jean Cocteau la Cluj + desen (f/verso)
8.  2 cupuri mici (capsate) – ”În fine, un ambasador!”, BB despre G. Enescu.
9. 2 cupuri mici – Preludii la deschiderea Filarmonicii
10.  Ciorne cu creionul – ”Rugă” i ”O mică rugă”ș
11.  Caiet, mss cu creion, 2 p., ”Recviem pentru o simetrie( ?)”
12.  1p. mss cu creion – Recviem pentru doi vrednici brâncu ologiș
13. Caiet ciorne creion – ”Rebuturi”- 7 p.
14. 2 p. mss creion + corectură cu ro u – ”Ronsard - Mărăcine” – 2p.ș
15. 1 p. mss creion + corectură color – Henry Moore i Româniaș
16. 1p. – ”Poem soporific” – martie 19989 sau 1990
17. 1 p. ciornă scrisoare cu creionul (f/v) – Draga noastră Marie-France
18. 4p. ciornă cu creionul – titlu: ”Oni”
19. 1p. mss creion, poem – Recviem pentru defuncta genera ieț
20.  1p. mss creion ”Grigorescu – mosafirul agreat al Fran ei”ț
21.  8 p. dactilo, ciornă articol ”La Vene ia – Omagio a Brancusi”, pentru Astra, 12ț

iulie 1982
22.  1 p. mss creion – ”Moartea unui vrednic brâncu olog”ș
23.  3 p. mss  creion+  pix, alternând cu dactilo (cârpite) – despre Tudor Arghezi
24. 1 p. mss creion –  Avangarda românească în popas la Rotherdam
25.  Caiet liniat, noti e pix albastru + creion, 18 p. – noti e bibliogr. CBț ț
26. Ciornă creion, scrisoare către Monica
27.  Ciornă creion- poem : Amintirea străbună a Elenei Văcărescu, 2p.
28. Ciornă creion 1p. (f/verso) – Brâncu i la New Yorkș
29. 4 p. mss creion, prinse cu agrafă ro ieș
30. 1p.  formată din 3 bucă i lipite, noti e cu creionulț ț
31.  4 p. dactilo + 5 mss creion – ”Sahia necunoscutul”

VB


