
BB  dosar nr. 32
CT

Pe copertă: Arhiva Brâncuşi „Centre Pompidou” (1979)

1. Scrisoare de la Morice [Maurice] Duchamp (?) datată New York, Samedi, 18 Nov. 33 (15
file, copie xerox)

2. scrisoarea lui Marcel Duchamp către Marcel Guilleminault, Paris, nedatată (copie xerox)

3. Scrisoare de la Morice [Maurice] Duchamp,  datată 28 Decembre, New York, 645 
Madison Avenue (3 file, copie xerox)

4. Scrisoare de la Morice [Maurice] Duchamp, datată 11 Dec. (4 file, copie xerox)

5. Scrisoare  de la Morice [Maurice] Duchamp  datată 2 Nov. 33  (2 file, copie xerox)

6. Scrisoare de la Morice [Maurice] Duchamp  datată 3 Nov. 33 (copie xerox)

7. Scrisoare de la Morice [Maurice] Duchamp  datată 18 decembre, (nouvelle adresse) 645
Madison Avenue, New York (copie xerox)

8. scrisoare de la Horace Liveright & Publisher, New York, 9 November 1928 semnat 
Horace Liveright (2 copii xerox)

9. ciornă scrisoare CB (în limba franceză) destinatar necunoscut (2 file, copie xerox, cu 
însemnări ale lui BB pe verso)  

10. ciornă scrisoare CB adresată lui Frieda Liveright (2 copii xerox)

11. ciornă? Telegramă CB adresată editurii Liveright din New York (2 copii xerox)

12. începutul unei ciorne de scrisoare a lui CB (copie xerox)

13.  ciornă scrisoare adresată de CB lui Frieda Liveright (în limba franceză, copie xerox)

14. Scrisoare datată 10 decembrie 1928 în legătură cu monumentul funerar al Sandei 
Polizu-Micșunești, căsătorită Kessel  adresată lui CB (2 copii xerox)

15. Scrisoare datată 28 septembrie 1928 în legătură cu monumentul funerar al Sandei 
Polizu-Micșunești, căsătorită Kessel  adresată lui CB (2 copii xerox)

16. Scrisoare a lui CB datată 22 sept 1928 (ciornă, în limba franceză, xerox, 2 file)

17. Scrisoare a lui CB datată 22 sept 1928 (ciornă, în limba franceză, xerox, 3 exemplare a 
câte 2 file, 1 exemplar doar fila 1) adresată probabil lui Jean Prouvé, feronier din Nancy

18. Scrisoare de răspuns a lui Jean Prouvé datată 25 sept 1928 (xerox, text dactilo cu antet)



19. Copii xerox după scrisori adresate lui CB (2 file)

20. Ciornă scrisoare CB (2 exemplare xerox)

21. Scrisoare de la Jean Prouvé datată 7 dec 1927 )text dactilo cu antet, copie xerox)

22. Ciornă scrisoare adresată de CB lui Robert Zapp, data ilizibilă (copie xerox, 2 
exemplare)

23. Scrisoare adresată lui CB, semnată Hans Heilmaier (copie xerox ilizibilă, 2 exemplare)

24. Ciornă scrisoare a lui CB, datatî 28 mai (?) 1932. Apare mențiunea Usines Krupp Essen 
(copie xerox)

25. Scrisoare  adresată lui CB de către Moholy Nagy, datată 22 nov 1928 (text dactilo, copie
xerox, 2 exemplare) cu ciorna unei scrisori de răspuns

26. Listă a lucrărilor lui CB alcătuită de el însuși (scris de mână, 6 file, copie xerox)

27. File disparate conținînd listă de lucrări, informații biografice și însemnări ale lui CB (scris 
de mână, copie xerox 12 file)

28. Scrisoare de la Morice, datată 18 decembrie (copie xerox)

29. Schiță cu amplasarea lucrărilor lui CB în expoziția de la Armory Show 

30. Constantin Brancusi, The Essence of Things (copertă, copie xerox color)

31. Scrisoare de la Morice, datată 9 nov., New York (copie xerox)

32. Scrisoare de la Morice din 30 dec. (3 file, ultima filă în triplu ex. copie xerox) 

33. Scrisoare de la... Michel, 29 nov 1928 (text dactilo, copie xerox 2 exemplare)

34. Scrisoare primită de la Harry Kemp, nedatată (text dactilo, copie xerox 2 ex.)

35. Ciornă scrisoare către H. Kemp, nedatată (copie xerox, 2 ex.)

36. Ciornă scrisoare către H. Kemp, datată 20 dec 1928 (copie xerox, 2 ex.)

37. Ciornă scrisoare, nedatată (copie xerox 2 ex)

38. Ciornă bilet către Frieda Liveright, New York (copie xerox 2 ex)

39. Scrisoare de la Sonia Delaunay, din 12 iunie 1931 (copie xerox, 2 ex)

40. Scrisoare de la Maurice Raynal (?), 8 oct 1928 (text dactilo, copie xerox)

41. Scrisoare către Scolpendi (Scalpendi), New York, 16 ianuarie 1934 (copie xerox)



42. 2 telegrame xeroxate pe o singură pagină (conținutul lor se referă la prețurile unora 
dintre lucrările lui CB)

43. Telegramă către Marcel Duchamp 31 dec 1933 (copie xerox)

44. Telegramă / bilet către Scolpendi, 6 dec ... (copie xerox; pe aceeași filă, un fragment 
dintr-o scrisoare a lui Duchamp)

45. Telegramă către Duchamp, 3 dec 1933 (copie xerox)

46. Telegramă către Scalpendi, la New York (copie xerox)

47. Ciornă scrisoare (copie xerox) 

48. Scrisoare către Scalpendi, la New York (copie xerox)

49. Scrisoare a lui CB datată Paris 17 ianuarie 1929 (copie xerox)

50. Scrisoare de la biroul arhitectului Charles Moreux, datată Paris 21 ian 1929, semnată P. 
Ch... (indescifrabil); text dactilo, copie xerox

51. Plic pe care există mențiune CORESPONDENȚA LUI BRÂNCUȘI 1) Pierre Matisse. 
Conține următoarele: 1 scrisoare de la Pierre Matisse din 18 oct 1937 (3 file copie 
xerox); 1 scrisoare de la dna Rogi-André (2 file, copie xerox); un decont de la firma J. B. 
Guillen (copie xerox); 3 scrisori  de la Ronald Duncan, editor general la The Townsman 
(copii xerox).

52. Text dactilo cu însemnările lui BB pe verso

53. 6 file rupe dintr-o carte învelite în foiță. Pe supracoperta de foiță apare însemnarea lui 
BB (cartea de limbî franceză /fragment/ pe care a învățat Brâncuși la Paris 

54. Plic conținând 6 fotografii 

-




