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II Archiwum dokumentujące własne prace 

Druga, ważna i bardzo liczna grupa dokumentów archiwalnych to teczki zawierające dokumentację 

prac graficznych z różnych dziedzin wykonywanych przez Romana Cieślewicza. Teczki te znajdują 

się w 23 pudłach (CLW 123 – CLW 145) i zawierają formy drukowane gotowych projektów (tj. 

fotomontaże, ilustracje, okładki, często całe magazyny) oraz diapozytywy (przezrocze, slajd) i odbitki 

fotograficzne reprodukujące te prace. Dokumentacja ta nie umożliwia stworzenia pełnego spisu prac 

graficznych gdyż brakuje oryginalnych projektów (makiet) oraz danych technicznych o formacie 

pracy, technice druku, kolejnych wydaniach, wznowieniach etc. Mimo tego iż jest bardzo obszerna 

prawdopodobnie nie obejmuje wszystkich prac wykonanych przez Cieślewicza. Dotyczy to przede 

wszystkim plakatów oraz innych prac projektowych i ilustracyjnych, szczególnie tych z lat 50.  

Dokumentacja poświęcona plakatowi jest w stosunku do ilości realizacji Cieślewicza dość skromna i 

zawiera teczki opisane przez grafika z pogrupowanymi na poszczególne lata realizacjami 

plakatowymi. Najwcześniejsze obejmują plakaty z lat 1954 -1956 oraz 1957-1958, w których 

znajdziemy wyłącznie czarno-białe fotografie plakatów oraz diapozytywy. Dokumentacja plakatów z 

lat 60. oraz z początku lat 70. znajduje się w kartonach wraz z dokumentacją ilustracji i innych prac z 

tego okresu (CLW 144 – CLW 145). Do połowy lat 70. Roman Cieślewicz tworzył odręcznie 

szczegółowe spisy plakatów, w których uwzględnione są dane o wydawcy, wymiarach oraz technice 

druku, jednak dane te znajdują się w innej części archiwum. W teczkach, datowanych kolejno od 1974 

do 1995 roku, w poszczególnych foliowych skoroszytach umieszczony jest diapozytyw oraz barwne 

ksero z reprodukcją plakatu w formacie A4. W tej części brakuje na pewno oryginalnych druków 

plakatowych, danych o wydawcy lub chociażby informacji technicznych dotyczących sposobu druku 

oraz formatu. Być może są wśród nich prace, które nigdy nie zostały wydrukowane lub drukowane 

były w innym, nie plakatowym formacie. Dotyczy to szczególnie plakatów z ostatniego okresu życia. 

Dokumentacja innych prac podzielona jest tematycznie na poszczególne serie i najczęściej zawiera 

odbitki fotograficzne, kserokopie oryginalnych skończonych projektów, diapozytywy, slajdy, 

negatywy. Dużym brakiem jest nieobecność oryginalnych skończonych projektów w skali 1:1, chociaż 

czasami trafiają się oryginalne makiety okładek lub ilustracji, ale jest ich bardzo mało. Oryginały 

zostały wyjęte z archiwum i funkcjonują na rynku kolekcjonerskim lub znajdują się w publicznych 

zbiorach muzealnych oraz w kolekcjach prywatnych. Najważniejsze i najobszerniejsze kolekcje prac 

graficznych Romana Cieślewicza znajdują się zarówno w Polsce (Muzeum Narodowe w Poznaniu, 

Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 

Muzeum Plakatu w Wilanowie) jak i za granicą (Centrum Pompidou oraz Musee les Arts Decoratifs w 

Paryżu, Museé de Grenoble w Grenoble, Stedelijk Museum w Amsterdamie).  



Seria fotomontaży pt. „Pas de nouvelles - bonnes nouvelles” z 1986 roku umieszczona w dwóch 

teczkach zawiera reprodukcje poszczególnych prac w postaci odbitek fotograficznych, slajdów, 

diapozytywów, oraz materiałów przygotowawczych w postaci wycinków z gazet przyklejonych na 

czarne kartony z zaznaczeniem procentu do powiększenia poszczególnego fragmentu, z nałożoną 

kalką techniczną z naniesionymi szkicami Cieślewicza. Razem zebrane są również jedne z ostatnich 

prac grafika z serii „Oseelisques” z 1995 roku, których dokumentacja obejmuje spis poszczególnych 

prac na teczce, wewnątrz której znajdują się slajdy, barwne wydruki ksero (niestety nie wszystkie są 

kompletne) oraz definicja stworzonej nazwy pisana przez Cieślewicza.  

Wszystkie kolaże tworzone przez lata jako prace autorskie jak np. seria Zmiana klimatu, Figury 

symetryczne, czy też prace powstające na jednorazowe zamówienie lub jako cykl prac wykonywanych 

na zlecenia wydawnictw (np. okładki książkowe, ilustracje, układ graficzny magazynów i gazet – 

layout, logotypy) są udokumentowane i podzielone tematycznie. W przypadku druków drobnych 

często oprócz dokumentacji podstawowej zawierającej diapozytyw, odbitkę fotograficzną i/lub 

kserokopię pracy w formacie A4, znajdziemy druki w postaci oryginalnych okładek, czasem całych 

książek lub katalogów, albo w przypadku prasy egzemplarzy magazynów. Znajdują się tu również 

makiety bądź fragmenty makiet edytorskich projektów Cieślewicza, okładki książek lub całe książki, 

katalogi i magazyny z projektowanym przez niego układem graficznym.  

W czterech kartonach (CLW 101- CLW 104) zgromadzone są również materiały przygotowawcze i 

towarzyszące różnym pracom Cieślewicza w trakcie realizacji. Określane są jako „Travaux en cours” 

(prace w toku) i dotyczą nie tylko realizacji graficznych ale też przygotowań związanych z wystawami 

czy realizacją filmu do którego został zaproszony. Zawarte są tutaj różnorodne materiały z lat 1987 do 

1996, której dużą grupę stanowi korespondencja, ale też projekty, wycinki, szkice. 

Wszystkie materiały gromadzone w archiwum IMEC są przechowywane w standardowych kartonach 

w trzech różnych rozmiarach. Materiały w większym formacie, zgromadzone w archiwum 

Cieślewicza, przechowywane są w siedmiu kartonowych teczkach formatu B1 (CLW 257 – CLW 263) 

i można je traktować jako portfolio. Mieszczą się tutaj przede wszystkim przyklejane na kartonie jego 

prace graficzne przygotowywane do prezentacji na wystawach np. rozkładówki z magazynów „Elle” 

oraz oryginalne makiety projektowe katalogów np. „Maiakowski, 20 ans de travail”, „Oseelisques”, 

katalog dla szkoły E.S.A.G., a także duże odbitki fotograficzne różnych prac Cieślewicza oraz okładki 

magazynów „Polska”. 

Różne dokumenty archiwalne, które można zakwalifikować do tej grupy, to przechowywane w kilku 

niekolejno numerowanych pudłach makiety okładek, czasopism, ilustracje i wydruki gotowych prac, 

niedokończone fotomontaże i inne projekty. 

 


