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CB Rugăciune 

1. Serie de fişe bibliografice (16) dactilografiate 

2. Fotografie sculptura Rugăciune 

3. Xerox L’oeuvre de Filiger de Marie-Amelie Anquetil 4 pag. 

4. Serie de notiţe în creion (8 file) 

5. Serie de fişe bibliografice dactilo (28 file) 

6. Serie de notiţe în creion şi pix (8 file) 

7. 2 cupuri, A travers les musees din L.R. ? mai 1967 şi ilustraţie muzeală cu sculptura cu 

notă în creion „Brâncuşi por vous, 1966 ONT” 

8, 9. Cupuri: Brâncuşi Rugăciunea fragment din ? februarie 1966 şi „Scandal în lumea rtelor 

plastice: bustul lui P. Stănescu operă în bronz de C. Brâncuşi a fost cumpărat după revoluţie 

cu 600.000 lei!” de Ada Ştefan pp. 20, 21 din Carnet literar sept. 1992 

10. plic cu fotografii: a) sculptura Rugăciune lângă un bust, pe verso notat în creion „Dl. 

Fortunescu” şi în creion albastru „Monument funerar dela Buzău” 1938; b) sculptura 

Rugăciune cu notă pe verso în creion „Brâncuşi Rugăciunea” 17.190 9/12; sculptura 

Rugăciune cu o fişă ataşată şi cu notă pe verso în creion „Brâncuşi grupul statuar de la Buzău; 

d) sculptura fotografiată din spate în cimitir cu persoane în jur, notă pe verso în creion 1992 

sept. Buzău de anunțul? Că soclul B a fost furat; e) foto neclară notă pe verso în creion 

Brâncuși 68 Dn. 4448 Etude pour la Priere 1907; f) foto planșă nr. 15 Saint Jean-Baptiste 1985 

cat.n.7 cu notă în pix pe verso Gorge Minne (1966-1941) Le grand porteur de reliques; g) foto 

planșa 24 Lagenouille de la fontaine 1898 cat. Nr.26; h) foto detaliu cu notă pe verso în 

creion Rugăciune (fragment) și inscripție ? cotă: 25805; i) film negativ planșa 24 de mai sus; j) 

pliant George Minne cu notă în interior cu creionul Musees Roy des Beaux-Arts Bruxelles – 

Art Moderne Album Souvenir – Bruxelles 1958; k) fișă în creion Rugăciune gips 1907 

 

ON 

 


