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CLW 101 – Travaux en cours 

Teczka : 1987-1989 

[biała kartonowa teczka z naklejka IMEC- CLW Travaux en cours 1987-1989; wewnątrz kolorowe 

teczki oryginalne założone przez RC, z jego opisami] 

QUATRO/LONDRES/1987; GRAPHIC DESIGN SOURCE BOOK; LUCY BULLIVANY PICTURY 

RESEARCHER 

[na teczce także adres wydawnictwa Quatro z Londynu oraz spis prac wybranych do reprodukcji ;  

teczka pusta w środku] 

JAPON / WORLD GRAPHIC DESIGN/1987; SELECTION…1987 KODANSHA LTD. 

List zapraszający RC do wydawnictwa World Graphic Design w 1987 roku; Korespondencja z Yata 

Matsuzaki; Prośby o reprodukcje konkretnych prac i wybór 10 prac z ostatnich 10-ciu lat twórczości 

CREATION / KAMEKURA N°2 

Korespondencja z Yusaku Kamekurą dotycząca serii wydawniczej „Creation”; Propozycja pokazania w 

niej prac RC w 3 numerze „Creation”; Spisy wybranych przez RC prac do reprodukcji w „Creation”. 

KRAKOW EXPO / BRACKA 4 ; EXPOSITION ROMAN CIESLEWICZ CRACOVIE 1989  

Teczka chaotyczna zawierająca korespondencje i spisy dotyczące organizowanych dwóch wystaw w 

Krakowie w tym samym roku, latem 1989; Spisy wybranych przez RC prac do reprodukcji (duży 

chaos); Korespondencja z: 

*Krzyszofem Dydo – wiele listów, głównie pisane ręcznie, dotyczące przygotowań do wystawy 

*Ryszardem Otrębą (ówczesny prorektor ASP w Krakowie)– listy pisane ręcznie, także zapraszające na 

wystawę w krakowskiej ASP, dużo wspomnień i starań o przybycie RC 

*Janem Szancenbachem (rektor ASP) list dotyczące wystawy w ASP w Krakowie, zaproszenie do 

udziału, także prywatna korespondencja pisana ręcznie; ASP zaprasza RC na cały miesiąc do Krakowa, 

zapewniając mu pobyt i utrzymanie w dniach 25 czerwca – 25 lipca 1989 

*Bogusławem Zychem – oficjalna korespondencja z Galerii BWA dotycząca wystawy tam 

organizowanej, zamówienia prac, daty wystawy, pobyt itp., umowa dla RC na wykonanie prac 

*pisma do Ambasady z prośbą o zwolnienie z obowiązku zakupu dewiz przez RC 

Ksero makiety katalogu do wystawy w ASP (ilustracje, okładki, druki) – w makiecie jest 11 stron 

katalogu; reprodukcja na okładce z motywem koła [niestety drukiem nie ukazał się katalog w tej 

formie i z tyloma reprodukcjami] 

[Zawartość całej teczki obrazuje problemy finansowe galerii, problemy z dostarczaniem 

korespondencji na czas, problemy dewizowe. Jednocześnie daje obraz ogromnego zaangażowania ze 

strony osób organizujących wystawy – K. Dydo, J. Szancenbach, R. Otręba, który można odczytać z 

korespondencji.] 
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MESSIDOR CORRESPONDENCE 1989 

List zapraszajacy do projektu książki  „Histoire de la Classe Ouvriere et du mouvement” z wyd. 

Messidor 

[projekt nieznany, nie wiadomo czy w ogóle powstał, brak odpowiedzi ze strony RC] 

ANATOLE FRANCE Les Dieux ont soif 

Korespondencja i zamówienie ilustracji od Imprimerie Nationale w Paryżu na wykonanie ilustracji do 

książki A. France „Les Dieux ont soif”; Umowa na wykonanie pracy dla RC 

[w teczce nie ma żadnych szkiców i projektów ani makiety książki] 

Teczka : 1990 

PAPE POLOGNE 1990 ; JANINA JAWORSKA (adres w Warszawie) 

List od J. Jaworskiej z prośbą o podanie tytułów prac i danych do nich; Biogram RC pisany ręcznie i 

skserowany 

ART & BUSINESS / COUVERTURE DATE ? 1990; 3 origine aux 

Jeden magazyn „Art & Business”, 1990 nr 1-2; Trzy kserokopie okładek zaprojektowanych dla „Art & 

Business”; Korespondencja 

Teczka : 1991 (1/2) 

LOUDMER, 1991; Projects 

Projekty logotypu, listownika oraz kopert dla Guy Loudmer & Fils, Commissaire Priseur S.C.P., 45 Rue 

Lafayette 75009 Paris; Poprzednie druki wykonywane dla firmy Guy Loudmer & Fils oraz szkice i 

projekty RC  

ART&SOCIETE / AFFICHE; Foundation de France (adres, Paris) 1991 

List zamawiający od Foundation de France, podpisany przez Dominique Lemaistre (12.04.1991); Kilka 

sztuk różnych projektów pt. art & societe, z logotypem FONDATION DE FRANCE (ksera barwne 

różnych wersji projektu); Długi list wyjaśniający idee działania ruchu art&societe; Dane RC pisane na 

kartce dotyczące druku 

DUPON EON; Date 1991?; 1 original 

[brak oryginałów, brak informacji czy któraś z prac ukazała się drukiem, tylko kilka kseokopii] 

Teczka : 1991 (2/2) 

DESIGN XIX XXI 

List od Myriam Provoost z A.P.I.C z prośbą o zaprojektowanie listownika i nalepek do wystawy 

‘Design du XIXeme au XXIeme siecle’ (data listu 31.10.1991); List informujący o wystawie Design 

International w Grand Palais w 1993; Kserokopie różnych szkiców projektowych 
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THEATRE LES CHIENNES, MISE EN SCENE: NORMA GUEVARA 

Kserokopia tekstu całej sztuki „Les Chiennes” z adnotacją teatru : Eduardo Manet, rue de la Cordiere 

Paris; List zapraszający RC do współpracy; Odpowiedz od RC z propozycją jego honorarium 

EXPOSITION C. POMPIDOU; RC+CCI 16.01.-24.02.1991 

Llist zapraszający do wystawy poświęconej Centrum Pompidou (podpisany przez Jose Chapelle z dnia 

21.12.1990); Korespondencja ze strony RC; Wyklejona na jednej kartce makieta strony do katalogu z 

wybranymi reprodukcjami RC; Formularz wypożyczeniowy podpisany przez RC na 4 plakaty do dużych 

wystaw w Centrum; Spis prac na wystawę przygotowany odręcznie przez RC  

LIVRE TYPO BRODY NEUENSCHWANDER 

List zapraszający z 1991 roku, do zaprezentowania swoich prac w książce o odręcznym liternictwie w 

projektowaniu graficznym (wyd. Phaidon Press w Londynie w 1992), prośba do RC o nadesłanie 

reprodukcji i spisu prac do uwzględnienia w książce; Spisy wybranych prac przygotowane i pisanie 

ręcznie przez RC 

LA PLENITIDUE DU CIRCLE; 6 IMAGES EN 2 COULEUR SERIGRAPHIES 9x12 CM; 1991 EDIZIONI LIBRI 

SCHEIWILLER (adres, ITALIA) ; 1991 

Korespondencja z Alina Kalczyńska; Tekst pisany ręcznie przez RC ‘LA PLENITUDE DU CIRCLE` 

(najpierw w formie brudnopisu, potem przepisane ręcznie bardziej starannym pismem); Wydruki 

ksero z kompozycjami kół RC, różne wersje 

KAMIKAZE 2 FABRICATION 1991 

Informacja o wystawie prac Kamikaze w Galerii Agnes B i o samym wydawnictwie (nakład, drukarnia, 

wydawca, autorzy itp.) z dnia 28.01.91; Szkice ołówkiem rozkładówek z Kamikaze; Rozrysowane 

rozkładówki z zaznaczeniem gdzie będzie druk kolorowy a gdzie czarno-biały; Szkice robocze pisakiem 

z rozrysowanymi rozkładówkami (wybrane); Plan galerii Agnes B. w Paryżu; List od Jean Christophe 

Bailly; Inne dokumenty i notatki dotyczące realizacji Kamikaze 2 

F.V.A. LOGO+APPLICAT. 1991 

List z prośbą o projekt logotypu, listownika od Frank Vermeulen (15 janvier 1991), podana cena za 

projekt; Projekty logotypu w formie szkiców i oryginalnej makiety FV&A; Projekty wizytówek – 

oryginalne wyklejki; Listowniki (projekty i oryginalne wydruki) 

GUERRE USA IRAK 1991 [teczka nie uwzględniona w spisie IMEC] 

Szkice do projektu nieznanego pod tyt. Guerre USA IRAK 1991; Rozrysowane szkicowo rozkładówki 

do numeru specjalnego Kamikaze tyt. nadany przez RC - Special Kamikaze N° L’AN 1 

CLW 102 – Travaux en cours 

L’ECROU/MEDIAS/COUV. 1992 (corespondance & maquette oryginale) 
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Korespondencja i różne dokumenty; Wydruki ksero okładki magazynu „L’Ecrou; Ksero kolorowe i 

czarno-białe pracy RC pt. Lui Moi, sygnowane ze składu: ROMAN CIESLEWICZ IMAGES (na kartce 

napis odręczny: images prison) 

V.S.T. NOUVELLE RORMULE 1992 

Korespondencja oficjalna dotycząca zmiany formuły wydawniczej dla magazynu VST, wpisane 

honorarium dla RC; Notatki RC na kartoniku ołówkiem; Rozpisane przez RC prace projektowe dla 

poszczególnych numerów 

BIG APPLE MONTAGE POUR VIGNELLI, 21 x 1 cm 4 COULEURS, 20 OCTOBRE 1992 

Ilustracja wykonana na prośbę Massimo Vignelli (list pisany do RC 18.04.1992), list kierowany też do 

innych członków AGI; będzie też przygotowywana wystawa i aukcja tych prac w Nowym Jorku (w 

styczniu 1993) nazwa jej to: 100 Artists 100 Apples; Wielka rzeźba będzie przygotowywana przez 

Silvio Russo; Szkice RC do tej pracy (jabłko wycięte z magazynu reklamowego oraz postaci wybrane z 

ilustracji w dzienniku francuskim) 

EXPOSITION ‘MANIFEST’ C.GEORGES POMPIDOU VI/92 ; ACQUISITIONS MNAM +CCI 60-90 RC. CCI 

AFFICHES : MARIE LAURE JOUSSET (tel) 

Spis wykonany ręcznie przez RC ; Wydruk w komputera, spis plakatów dla Centrum Pompidou (data: 

3.12.1991); Makieta rozrysowana przez RC z naniesionymi numerami z tabeli (do wystawy?, czy do 

katalogu?); Koperta ze spisem wszystkich prac RC (być może chodzi o wystawę w Centrum RC w 1993 

roku) 

EXPOSITION 50 AFFICHES THEATRE & OPERA MALAKOFF 92 (tel., adresy itp.) 

Korespondencja oficjalna zaproszenie do udziału w wystawie list podpisany przez Jocelyne Rineau z 

dnia 20.11.1991; Dalsza korespondencja pisana ręcznie już z 1992 roku; Plan miejsca do ekspozycji; 

Spis ręcznie przygotowany plakatów wybranych na wystawę - dokładnie 50 prac, z podanymi 

wymiarami i wydawcami; Wybrany tekst Franza Kafki z „Listów do Felicji” (fragment); Na jednej ze 

stron katalogu dedykacja dla Guy Kayata; W katalogu na str. 2 mała postać przedstawiająca tego 

dyrektora wybrana z jednego ze zdjęć z otwarcia wystawy plakatów w Malakoff; Korekty noty 

biograficznej w projekcie katalogu; Oryginalna makieta katalogu do wystawy w Malakoff, wyklejana 

ręcznie na kartonach w skali 1:1; Kserokopie makiety katalogu (projekt) 

CATALOGUE & AFFICHE; EXPOSITION CHANTAL PETIT MARK REBOLLO, MICHEL GOUERY; HOTEL DE 

VILLE SALLE ST.JEAN, 1992; (wypisane wymiary zaproszenia, katalogu oraz plakatu, podane daty 

wystawy, i inne informacje) 

Kserokopie projektów i wstępnych szkiców projektowych do tej realizacji; Informacja typograficzna 

tytułowana ‘MESSAGE’ – kilka wersji, z podaniem wymiarów; Karnet zaproszenia na inną wystawę w 

tym samym miejscu (RC nawiązał w swoim projekcie do tego zaproszenia uwzględniając fotografie 

wnętrza sali wystawowej); Kserokopie czarno-białe projektu zaproszenia oraz okładki katalogu; 

Oryginalny mały szkic wstępny projektu. 

MUZEUM PLAKATU WILANOW 1992 
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Spis plakatów (4 sztuki) do wysyłki na wystawę ‘5 Wiosenny Salon Plakatu Polskiego’ 

EXPO CHICAGO USA THE POLISH MUSEUM OF AMERICA MAI / 1993 ; TEXTE J.LENICA 

List zapraszający do udziału w wystawie z dnia 13 .06.1991 podpisany przez dyr. Krzysztof Kamyszew 

(list wyjaśniający wszystkie kwestie finansowe, związane z pobytem, dodatkowym biletem lotniczym; 

także techniczne sprawy związane z wielkością sali oraz z przyjęciem warunków, że projektami 

druków zajmie się sam RC); Ksero tekstu pisanego na maszynie do katalogu przez J. Lenicę; Kilka 

szkiców do projektu plakatu do wystawy „Roman Cieslewicz. Posters and Collages” w The Polish 

Museum of America w Chicago w 1993 roku. 

DE FACTO ‘CENSURE’. 30.06.93 

Kilka numerów folderu „De Facto” wydawanego przez Observatoire international des prisons z 1993 

roku ; magazyn „L’Ecrou” – cały numer z podtytulem : 41 artistes en prisons [numer 44 Juin 1993] 

TELEVISION POLONAISE +JAPONAISE 1993 

Korespondencja pomiędzy panem Tomaszem Szadkowskim a RC dotycząca realizacji filmu przez TVP  

o Romanie Cieślewiczu. 

IVAN MESTROVIC LIVRE POUR CROATIE. PROJEKT MACQUETE + COUVERTURE 93 ? 

Katalog  prac Ivana Mestrovica do wystawy w Zagrzebiu w 1983 roku (nie ma w nim danych że 

projekt makiety przygotował RC); Kilka roboczych stron, tak jakby przymiarki do makiety katalogu. 

EXPOSITION MIAMI/FLORIDA; AGI.USA MAXIM 30.03 ; 93 

Zaproszenie do udziału w wystawie pisane do różnych członków AGI (też do RC) list podpisany przez 

Richard Danne z dn. 24.02.1993; Informacja, że wszystkie dokumenty należy dostarczać do Massimo 

Vinneli – podany adresów Nowym Jorku do dnia 15.04.1993. 

JAPON KODANSHA LTD/COUVERTURE/ ‘FEMME SANDWITCH’. 1993 

List oficjalny z prośbą o wykorzystanie w publikacji reprodukcji jednej z prac Romana Cieślewicza; 

Podane dane przygotowywanej publikacji  (‘Desire and Capitalism’, autor: Keisi Saeki, 1993) oraz 

propozycja wysokości honorarium dla RC; Odpowiedz RC - kopia listu pisanego ręcznie na własnym 

listowniku. 

ZURICH 1993, Collection affiches Zurich 

Korespondencja z kuratorką zbiorów plakatu w Museum für Gestaltung w Zurychu panią Catherine 

Bürer z roku 1990; Spis plakatów dla Zurychu; Spisy drukowane otrzymane z Museum für Gestaltung  

CLW 103 – Travaux en cours 

L'AUTRE JOURNAL 1994 

Przymiarki do projektu makiety pisma; Wydruki ksero , propozycje RC. 
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MONTAGES NOIRS XII (1994) (data zapisana innym kolorem flamastra niż tytuł RC, może ktoś inny 

próbował zadatować teczkę?) 

Różne kserokopie wybranych fragmentów z czasopism, powiększane fragmenty, lub wycinane małe 

fragmenty z zaznaczeniem do jakiego rozmiaru trzeba powiększyć obrazek; Fragmenty ilustracji do 

prac kolażowych RC z cyklu Petites Images; Brak oryginałów końcowych projektów – makiet 

 OEIL CARNIVORE ; MONTAGES A4 + TEXTE (HORIZONTALE) – limite 15.05.94 

Magazyn o tym tytule „Oeil Carnivore”.  

COUVERTURE HOLLANDE FEVRIER 95; MARKIES DE SADFE DE DONALD THOMAS ; EDITIONS 

PROMETEUS BERT BEKKER PUBLISHERS ; 1995 

Prośba o zgodę na wykorzystanie motywu ilustracji RC pt. „De Sade” z 1960 roku do okładki książki  

autorstwa D. Thomasa. 

DA! YELENA CHERNEVICH 1995 

List od Yeleny Chernevicc oraz przesłane przez nią kartki 1 Majowe wydawane w ZSRR 

FILM : FIRST FILM : PIERWSZY FILM; MR. ZUK PIWKOWSKI, WARSZAWA (adres + Tel) 1995 

Korespondencja w formie faksów dotycząca projektu filmowego z okazji stulecia kina (z dalszej 

korespondencji wynika ze RC zgodził się na wzięcie udziału w projekcie) 

ANDRE LAUDE POUR ALBATROZ / MANUEL VAZ. FORMAT 210 x 297 

Kserokopie i szkice pracy powstającej po śmierci Andre Laude; Wycinki z prasy i ksera poświęcone 

temu poecie po śmierci; Kserokopia rysunku RC poświęconego poecie;  Gotowy szkic, ręcznie 

podmalowany, z podanymi wymiarami do druku 

AFFICHE: LE PRINTEMPS DE CAHORS 95; PHOTOGRAPHIEX ARTS VISUELS (Tel i fax numery) 

Korespondencja - list po francusku z Le Printemps de Cahors z lutego 1995 i odpowiedź RC; Brak 

projektów 

EDITIONS JOELLE LOSFELD 95 

Korespondencja z wydawcą w sprawie okładek dla wydawnictwa Joelle Losfeld; Kserokopie kilku 

gotowych okładek. 

EXIT PROJECT COUVERTURE EXIT 1995 

Korespondencja z wydawcą magazynu „Exit” – Jackiem Werbanowskim (głównie faksy i kserokopie 

odpowiedzi pisanych przez RC) w sprawie projektu okładek oraz tekstu do artykułu w magazynie; 

Wstępny szkic do projektu okładki dla magazynu „Exit” (namalowana na szarym papierze pakowym 

kompozycja oparta na diagonali – tylko kolor czarny i czerwony); Reprodukcja fotomontażu RC (mała 

fotografia) z zaznaczeniem powiększenia jej do rozmiarów na okładkę magazynu – to kolejna 

propozycja na okładkę; Spis wykonany przez RC – propozycja prac do druku w magazynie „Exit”  
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(plakaty i kolaże, wszystkie prace z lat 90.) z zaznaczeniem do zwrotu po wydrukowaniu; Logotyp 

magazynu „Exit”. 

GALERIE JACQUES ELBAZ, 1 RUE D’ALGER 7500 ; 94 ; 95 

Korespondencja z Jacques Elbaz; Projekty wizytówek, listowników , karnetu dla galerii (na drugiej 

stronie wymienieni artyści których ma w swojej ofercie galeria, m.in. Chantal, RC i inni); Spis prac 

prawdopodobnie na wystawę w Galerii Jacques Elbaz. 

ALAIN LEDUC; (adres) 1995 

List od Alaina Leducka z 4 sierpnia 1995 na listowniku LA REVUE COMMUNE (revue international) 

dotyczy tematyki cenzury we Francji 

MUSEUM FUR GEWERBE, HAMBURG 

List z prośbą od Jürgena Döringa (kurator zbiorów plakatu w Museum für Kunst und Gewerbe w 

Hamburgu)  o plakaty do kolekcji muzeum. 

EXPO RC PLAKAT MUSEUM NIEDERHEIM 1995 

List od Martina Mullera w sprawie propozycji wystawy (załączona lista artystów, którzy mieli dotąd 

wystawy w muzeum w Niederheim) 

GALERIA GRAZYNY KULCZYK, POZNAN (adres Tel) 95 

Fax w sprawie wystawy podpisany przez Wojciecha Makowieckiego, dołączony spis prac oraz prośba 

o wysłanie ich na adres galerii z podaniem cen do sprzedaży 

IFA / FRANçOIS SOLER 1995 

DESIGN EXCHANGE HONG KONG (adres) 94 

List od Xu Wang ze stycznia 1994 do RC zapraszający do udziału  w wydawnictwie „Design Exchange” 

nr 11; prezentacja francuskich grafików; Kserokopia fotografii, noty biograficznej oraz spis wybranych 

prac do reprodukcji w magazynie przygotowane przez RC 

JARDIN DES MODES ; V 95; COUVERTURE (telefon) 

Korespondencja od RC do wydawcy; Kserokopie komiksu (?) 

PLACES AUX THEATRES 94 

Kserokopie makiety i projekty wstępne folderu dla teatru 

[Kolejne teczki poświęcone są zbiorowym dużym wystawom i konkursom plakatu np. Lahti, 

Chaumont, Katowice , Colorado, Helsinki z roku 1994 i 1995] 

CLW 104 – Travaux en cours 

SIGNES MICHEL WLASSIKOFF 1995 
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Korespondencja do RC i odwrotna w sprawie artykułu do magazynu „Signes”; Teczka z kserami 

artykułu w jednym z numerów w Signes (artykuł o RC) z fotografiami artysty w pracowni; Egzemplarz 

magazynu „Signes” nr 8 z 1993. 

ZGRAF 7 CROATIA 95. 

Plakat w offsecie autorstwa B. Ljubičić’a do konkursu graficznego Zgraf 7 (poskładany); Kserokopia 

zgłoszenie do udziału w wystawie; Fax od Z. Januszewskiego w sprawie wystawy 

LA MANAGE / ISA ARTUR; SCENE NATIONALE DE LA ROCHE SUR (adres) 1995 

Listy od Isa Artur; Ulotki teatralne, karneciki przesyłane przez Isa Artur (prawdopodobnie własne 

projekty) 

EXPOSITION SAINT ETIENNE DE ROUVRAY. JANVIER 1996 

Spisy prac wybranych do wystawy w Saint Etienne; Karnet - zaproszenie do wystawy (reprodukcja 

fotomontażu RC); Planowane otwarcie wystawy 21 stycznia 1996 roku 

KURT WEILL : HENRY COLOMER 95 ;96 

SATYRYKON 96 

Regulamin zgłoszenia pracy do konkursu Satyrykon ’96; Makieta rysunku oraz kserokopia -  

„Najważniejsze to utrzymanie wspólnego punktu widzenia” do przesłania na konkurs 

AIR FRANCE COUVERTURE 1996 

Faksy i odpowiedz RC o przyjęciu zlecenia. 

DOSSIER: VERDUN 

Korespondencja z Caroline Ader (pierwszy list datowany  28 .04.1994) dotycząca projektu 

realizowanego przez ‘International Production RIFF’ i przesłanie propozycji udziału w tym projekcie. 

GUERRA JUSTE / GUERRE INJUSTE 

Plakat RC pt. „Il n'y a pas de guerre juste ou de guerre injuste, mais il y a une guere sale ... ” dla 

Centre International Contre La Guerre w Verdun w 1994 roku; Program wielostronicowy pt. : Centre 

mondial De la Paix de la liberte et des droits de l’Homme 

WILMA WABNITZ ‘AFFICHE’ 

Wstępne szkice i przygotowania do projektu okładki magazynu „Affiche” 

PROJEKT pani JANINA SITKOWSKA 

Kilka stron spisu prac wybranych przez RC do druku w związku z wywiadem udzielonym Janinie 

Sitkowskiej dla magazynu „Projekt” (pełne opisy z danymi dotyczącymi: tytułów, wydań wymiarów, 

dat). 
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[to ostatni ważny wywiadu udzielony przez RC i wydrukowany w prasie polskiej - „Projekt” 1995, nr 

202-203] 

FOUNDATION DE FRANCE 30.01.93 (adres pokreślony) 

Wewnątrz pisma z 1993 roku otrzymane z Foundation de France i jedno ksero RC (serce z niebieskimi 

podmalówkami) 

17 BIENNALE BRNO 1996 

Karta zgłoszenia udziału, lista od organizatorów, spis prac wysyłanych przez RC na Międzynarodowe 

Biennale Grafiki w Brnie . 

15 MIEDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU WILANOW POLSKA VI/1996 

Karta zgłoszenia plakatów na Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie. 


