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CLW 123 

PAS DE NOUVELLES – BONNES NOUVELLES 

Teczka  zawiera wewnątrz w foliowych segregatorach poszczególne prace z tej serii. W każdej z folii 

znajdowało się: kilka egzemplarzy odbitek fotograficznych pracy, slajd w ramce, negatyw w małej 

papierowej kopercie, jedna z odbitek pokryta jest kalką techniczną na której wykreślona jest 

precyzyjnie ramka do kompozycji do wydawnictwa, zaznaczony jest rozmiar do jakiego będzie to 

pomniejszone w katalogu tych prac oraz markowany na kalce czerwony pasek] 

Teczka zawiera również czarne kartony w wycinkami wybranymi do tego cyklu, wszystkie przyklejone 

na karton, przykryte kalką techniczną z określeniem wielkości  kadru wybranego fragmentu; 

Zaproszenia oraz spis prac na wystawę w galerii Jean Briance w Paryżu; Wydruki stron katalogu tej 

serii prac. 

LIBERATION 

Teczka zawiera prace projektowane dla dziennika francuskiego „Libération” podzielone na kolejne 

lata od 1990-1993: 

90 - dwa rysunki na ksero;  91 - 5 rysunków , w tym 2 makiety oryginalne;  92 - rysunki na ksero ; 

czasem też wydruki z gazet albo kserokopie stron z gazet; 93 - rysunki na ksero ; czasem też wydruki z 

gazet albo kserokopie stron z gazet 

OSEELISQUES… 

Teczka zawiera spis prac RC z cyklu „Oseelisques”; Wewnątrz niej foliowe koperty, a w każdej z nich 

ksero barwne pracy oraz slajd barwny w plastikowej ramce; Definicja pojęcia „Oseelisque” – tekst 

pisany ręcznie przez RC i przepisany na komputerze i wydrukowany (ten sam zamieszczony jest w 

katalogu „Oseelisques”  z 1995 roku projektowanym przez RC ) 

COLL. ‘CHIRICO’ / 80   COLL. ‘MIROIR’ 87 

Teczka  – COLL. CHIRICO 1980 – HOMMAGE A CHIRICO  

Teczka  – COLL DANS LE JEAU DU MIROIR 

Teczka  – COLLAGES N/BC 1970-1980 

CLW 124 

RC LIVRE MILANO 93 

Korespondencja z Alina Kalaczyńską oraz z kilkoma osobami z Włoch, pocztówki, adresy wycięte z 

przesyłek do RC itp. 

MISE EN PAGE 

Teczka – Paris – Berlin  -  strony tytułowe z katalogu z naklejkami zgłoszenia na biennale w Brnie 
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Teczka – 20 ans de travail - wydruki stron z drukarni, jeszcze przed przycięciem; kilka arkuszy 

drukarskich w całości, poskładanych 

Teczka – PARIS MOSCOW MISE EN PAGE  - wydruki wybranych kilkudziesięciu stron z drukarni , 

jeszcze przed przycięciem 

DECORS 

Teczka – OPUS INTERNATIONAL : FLESQUE POUR ESPACE CARDIN - fotografie reprodukcji tych prac 

oraz negatywy 

Teczka – DECORS RC. ‘CHARLES DE GAULLE’ 1990 

Teczka żółta – DECORS ASSEMBLEE NATION ALE 5 :5 ; DECOR REVOLUTION - list zapraszający RC do 

udziału z dnia 24 luty 1898, podpisany przez Bernarda F. d’Arcier; Zdjęcie z gazety; Kserokopie 

barwne trzech postaci kroczących – mężczyzna , kobieta, dziecko; Slajdy z kilkoma ujęciami 

prezentacji na budynku podczas wyświetlania projekcji 

COUVERTURES  94 

Seria okładek dla „Le Monde” oraz ilustracje do gazety (‘Autoportraits’ oraz  ‘Enjeux’); Dwie ilustracje 

dla dziennika „Libération”; okładka „Une compagnie, une ville annees 1960 – 1980 . Fragments pour 

une historie theatrale. ”(ksero barwne, oryginalna wydrukowana okładka oraz slajd); okładki dla 

wydawnictwa Joelle Losfeld (slajd, ksero barwne) 

MONTAGES  93 94 

Kserokopie fotomontaży autorstwa RC wraz z dokumentacją tych prac na slajdach :  

Jardin des Modes ; Yeux ; Transparence ; Jurrassic Park ; Sarajevo Bon Anniversaire et Bonne Année ; 

Et sous la plage les requins ; Tendances Mode Lacroix ; Kurt Schwiters ; Merz ; Héritage ; La Bouffe ; 

oraz inne prace. 

CLW 125 

ROMAN – CHE 

Książka autorska RC pt. „Che”, wyd. Jeune Afrique Edition, Paryż 1968 

Barwne slajdy wszystkich stron książki; korespondencja z Thierry-Georges Molvinger; dane o książce; 

fotografie z prezentacji rozklejonych stron książki; slajdy 

KAMIKAZE 1 

Książka autorska RC pt. „Kamikaze 1” wyd. Christian Bourgeois, Paryż 1976: 

Ksero i slajdy okładki; slajdy rozkładówek poszczególnych stron oraz fotografie rozkładówek; spisy 

przygotowawcze z wyborem i akceptacją własna konkretnych fotomontaży do tej książki; spis 

‘numero unique’  

KAMIKAZE 2 (dwie teczki) 



3 
 

Książka autorska RC pt. „Kamikaze 2. Revue d'information panique et de Roman Cieslewicz” wyd. 

Galeria du Jour Agnes B, Paryż 1991: 

Slajdy okładki oraz slajdy rozkładówek poszczególnych stron; Fotografie rozkładówek, także niektóre 

kserokopie barwne i czarno białe ilustracji z Kamikaze; Ksero barwne reprodukcji plakatu do 

wystawy; Zaproszenia do wystawy; Wyklejka z liternictwem tytułowym KAMIKAZE 2  na papierze 

milimetrowym; Typografia, teksty składane na papierze milimetrowym; Teczka z kilkoma kartkami z 

ręcznymi szkicami rozkładówek z Kamikaze wraz z numerami stron i zarysowanymi tematami; Teczka 

z wydrukowanym tekstem J Christophe Bailly i innymi danymi do wydruku Kamikaze oraz listowniki i 

koperty Agnes B (logo galerii wykorzystane na plakacie  przy napisie Kamikaze). 

Magazyn „Artension” nr 23 , Avril 1991 (w środku tekst o Kamikaze RC)  

Magazyn „Révolution” N°578, 1991 (w środku reprodukcje prac  ze stron Kamikaze RC) 

Teczka foliowa w wycinkami prasowymi dotyczącymi wydania Kamikaze 

L’AUTRE JOURNAL 

Magazyn „L'Autre Journal. Quoi de neuf? ” nr 24, mai 1992: 

Autorstwo określone w stopce redakcyjnej magazynu : Directeur de la rédaction : Alain Kruger. 

Conseiller : Roman Cieslewicz; Wycinki prasowe z różnych gazet o tym numerze „L’Autre journal”; 

Korespondencja z redakcją pisma, faksy, notatki , uwagi; Rozkładówki kolejnych numerów z 

przydzielonymi tematami (RC prawdopodobnie projektował też jakieś rozkładówki oraz ilustracje do 

wnętrza); Różne ilustracje, prawdopodobnie wykorzystane w magazynie, w innych numerach , nie 

tylko w tym z okładką RC 

CLW 126 

LES COLLAGES REPETITIFS 

Katalog wystawy indywidualnej « Roman Cieslewicz, les collages répétitifs” w Galerie Aurora. Galerie 

d'art moderne w Genewie w 1971 roku; Makieta okładki katalogu (na kartonie wyklejone są 

poszczególne poziome paski z nadrukowanymi portretami  RC); List ze spisem, które z prac są 

zakupione przez galerię Aurora; Fotografie z reprodukcjami tych prac, także nie wszystkie negatywy 

COLL. 69 JOCONDE 

Fotomontaż „Mona Travesti” (diapozytyw barwny z tekstem u dołu: ultra guide TRAVESTI 

68.j.l.delpal); Cała seria fotomontaży RC pt. „Mona Lisa” (horizontale, verticale i diagonale) z 1969 

roku 

COUVERTURES MAGIK PERROQUET 

Całe katalogi wydawane z tej serii, slajdy oraz fotografie okładek. 

COUV. ULTRA GUIDE – COURRIER – J.AFRIQUE 

Teczka – Couv. JEUNE AFRIQUE. 68-69  - okładki  magazynów „Jeune Afrique”  
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Teczka  - Couv. Le Courrier 70-75  -  okładki magazynów „Le Courrier”  

Teczka  - Couv. ULTRA GUIDE – okładki oraz obwoluty serii przewodników „Ultra Guide”: Ultra guide, 

Paris la Nuit (reprodukcja) ; Ultra guide, Cannes, Jacques-Louis Delpal ; Ultra guide. Sports d'hiver en 

France, Jacques-Louis Delpal ; Ultra guide. Sports d'hiver en France, Jacques-Louis Delpal (tylko 

slajd) ; Les Travestis, Jacques-Louis Delpal ; Ultra guide, Deauville, Philippe Bouvard ; Ultra guide, 

Sports d'hiver en France (tylko slajd) ; Mona travesti, ultra guide (fotografia + slajd) 

ESQUIRE 

Ilustracja „Making Man and Woman” dla magazynu „Esquire” 1969/4 -  ksero tej ilustracji oraz 

negatywy ; Strony z magazynu „Esquire” 1969/4 wydruki oraz negatywy z tymi multiplikacjami 

ELLE -128 

Ilustracje dla magazynu Elle z 1964 i 1965 roku: „Zaklęcia i czary / Sortileges” (fotografia formatu A4, 

fotografia mniejsza, negatyw); „Pensées pratique I” (4 ilustracje – każda z ilustracji osobno w foliowej 

teczce zawierającej: fotografia formatu A4, fotografia mniejsza, negatyw);  „Dania rybne / Menu 

Poisson” (fotografia formatu A4, ksero, fotografia mniejsza, negatyw, slajd); „Conjurations et 

sortileges” (sześć przerywników – każdy przerywnik  w osobnej foliowej teczce, ksero +slajd); 

„Conjurations et sortileges”  (ksero całości + jeden przerywnik  powiększony); „Conjurations et 

sortileges” (trzy przerywniki powiększone). 

ELLE -129 

Ilustracje dla magazynu Elle z lat 1964 - 1976 – 23 sztuki: (wycinki z gazet, negatywy, odbitki 

fotograficzne, kserokopie). 

ELLE -130 

Ilustracje dla magazynu Elle z lat 1964 -  1976 (wycinki z gazet, negatywy, odbitki fotograficzne, 

kserokopie). 

CLW 127 

TCHOU ALPHABET 64 

Kserokopie, fotografie, negatywy, reprodukcje literek wyciętych pojedynczo lub zbiorczo w grupach, 

także fotografie zbiorczo w grupach, kserokopie pomniejszonych literek ale też powiększenia do A4. 

COUVERTURES 83/89 

Teczka – 87 - „La Epoque, la mode, la morale, la passion 1977-1987”, CNAC, Paryż 1987 (tylko slajd) 

Teczka – 88 - Okładka „Dialogue” 1988, Novembre N° 20, sygn.: l.d. Cieslewicz; Okładka magazynu 

„Albatroz 4, Os doutores les notables” 1988/4 

Teczka – 89 - Okładka książki „Zapiski ambasadora Nolandii z misji na wyspie Ecres, Krzysztof Teodor 

Toeplitz”; „Rapport d'Activités, 1989, Centre National des Arts Plastiques”; „Os doutores les 

notables”; okładka magazynu „L'Express 2001”; „Les Grands Travaux 1989”; „Décembre 1989 

Roumanie” 
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COUVERTURES 90/92 

Teczka – 90 - Okładka książki „Bube, Dame, Konig; Geschichten Und Gedichte aus Polen suhrkamp 

taschenbuch”, nie sygn. (egzemplarz z drukarni) 

Teczka – 91 - Okładka magazynu „Malakoff infos” N°74, Novembre 1991, wym. 33,5 x 24; Okładka 

książki „Rocs Nature, Catherine Destivelle”, Editions Danoël, Paryż 

Teczka – 92 - Okładka książki „Graphisme et musees, M. Rouard-Snowman”, Réunion des Musées 

nationaux, Paryż; Okładka magazynu „Abitare 309”, Mediolan; Okładka magazynu „L'Autre Journal. 

Quoi de neuf?” nr 24, mai 1992 (egz. magazyn +slajd); Okładka „Depardon / Cinéma, Les Cahiers du 

Cinéma”; Okładka katalogu „Défense d'Afficher - Affichistes de qualité”, Fontenay-sous-Bois, 1992 

WOOLMARK 67 

Ilustracje do kampanii reklamowej firmy Woolmark  „Qu'est-ce que c'est? Une laine nouvelle”  

JOURDAN 82 (dwie teczki) 

Raport z kampanii reklamowej dla firmy obuwniczej Charles Jourdan z ilustracjami przedstawiony 

przez agencję R&D Ketchum; Barwne slajdy, wydruki z magazynów reklamowych, ksero, negatywy; 

Korespondencja prowadzona w czasie realizacji ilustracji reklamowych, rachunki za wykonaną pracę. 

LOUIS VUITTON 

Katalog reklamowy firmy, wydruki z prasy, torebki papierowe reklamowe firmy L. Vuitton; List do RC 

zapraszający do współpracy – datowany na rok 1980. 

CLW 128 

LOGOTYPES R.C.  

Siedem teczek z projektami  logotypów i ich realizacjami w druku. Jedna z teczek zatytułowana 

dodatkowo ‘CERCLES - LOGOTYPES R.C.’ 

CLW 129 

CHAMP D’ECOUTE  

Magazyny „Champ D’Ecoute” z lat 90. (biuletyny) - RC projektuje okładki oraz projektuje układ 

graficzny całego magazynu (czasem okładki zamawiane są u innych autorów); kilka egzemplarzy 

magazynów „Champ D’Ecoute”. 

EDITIONS DIALOGUE 

Obwoluta książki „Księga psalmów”, tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz, Éditions du Dialogue, 

Paryż 1979 – projekt Roman Cieślewicz. 

VOGUE 

Kserokopie logotypu dla magazynu „Vogue”; Layouty stron magazynów oraz ilustracje do magazynu 

w formie negatywów, diapozytywów, wydruków. 
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DECORS 

Elementy projektowane przez RC do wystaw (najwięcej z wystawy w Centrum Pompidou w Paryżu) - 

dokumentacja w postaci diapozytywów, wydruków oraz odbitek fotograficznych; fotografie 

dokumentujące funkcjonowanie w mieście plakatów wystawowych projektowanych przez RC.  

REVOLUTION 

Okładki projektowane przez RC dla magazynu „Révolution” w formie oryginalnych druków oraz 

reprodukcji  (barwne ksero); korespondencja dotycząca projektów i zamówień; kserokopie ilustracji 

projektowanych dla magazynu; kilka próbnych ilustracji w niedokończonej formie (technika kolażu); 

kilka egzemplarzy  magazynów „Révolution” z roku 1993. 

CLW 130 

V.S.T. RC (cztery teczki) 

W poszczególnych foliowych teczkach znajdują się całe numery magazynów „VST” (czasem po kilka 

egzemplarzy tego samego numeru, okładki wycięte i przyklejone na kartonie, slajdy, mniejsze 

ilustracje okładek na odbitkach ksero); Kilka stron czarno-białego ksero prawdopodobnie z 

okładkami, które były tylko wersjami projektu ale nie ukazały się drukiem. 

[RC współpracował z wydawcą magazynu „VST” w latach 1988-1994; projektował niektóre okładki 

magazynu oraz ilustracje wewnątrz a także layout magazynu] 

V.S.T. RC  - CAHIERS VST 

Okładki,  slajdy, całe magazyny, kserokopie okładek magazynów „Cahiers VST”.  

CLW 131 

V.S.T.  AUTRES COUVERTURES 

Magazyny VST z okładkami projektowanymi przez innych grafików i ilustratorów(makiety jednak robił 

RC);  Dwa magazyny z okładkami Jana Lenicy; Okładka w nowym układzie graficznym projektowanym 

przez RC. 

TYPO – ROMAN COLLAGE VST 

Teczka zawiera wyklejane czołówki magazynu „VST”, kserokopie okładek Lenicy, ilustracje do 

magazynu  prawdopodobnie RC; W kopertach foliowych poszczególne ilustracje z wnętrza VST - 

kartki wyrwane bezpośrednio z gazety lub kserokopie stron w skali 1:1, często sygnowane podwójnie: 

Roman Cieslewicz i Vincent Pache. 

CLW 132 

M.A.F.I.A. (pięć  teczek) 

Les Signes du zodiaque.  Le Taureau (orginał, slajd); Okładka notatnika dla Prisunic (odbitki 

fotograficzne, negatywy, slajdy z czterema notatnikami z okładkami w różnych wersjach 

kolorystycznych); ilustracje reklamowe do kampanii reklamowej Indreco  np. „Indreco - c'est bon 
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signe” (odbitki fotograficzne, slajdy); ilustracje do kampanii reklamowej Zinzoline np. „L'oeil zinzolin”; 

okładka prospektu „Cahier de coloris” (egzemplarz okładki, barwne ksero, slajd , negatyw); ilustracje i 

projekty do kampanii reklamowej Lycra; szkice do projektu prospektu dla agencji M.A.F.I.A.; teczka 

MAFIA DECORS (slajdy z ujęciami reklam agencji M.A.F.I.A . z metra); folder „Hilderstone. Kent 

Education Committee” (egzemplarz) 

CNAC ARCHIVES 

Poszczególne teczki zawierają egzemplarz okładki z serii „CNAC Archives” (numery od 1 do 10), slajd, 

przyklejone na kartonikach okładki do celów ekspozycyjnych. 

CNAC ARCHIVES 

Foldery reklamowe o wymiarach karty pocztowej z informacją o poszczególnych wydawnictwach z 

serii „CNAC Archives”; Okładka „cnac / archives 11/12 hyperrealistesamericains, realistek 

europeens”, (wym. 31,5 x 25) 

CLW 133 

MONTAGES 95 

„Protegez la Vie”, „Reseaux d’elevage” (kserokopie barwne dwóch kolaży) 

COUVERTURES 83 / 89 

„François Hers, A Tale”, 1983 (egzemplarz okładki, diapozytyw - slajd); „Parade pour parade”, 1986 

(egzemplarz okładki, diapozytyw – slajd, negatyw, odbitka fotograficzna); „Ja, Anna Bojarska ”, 1984 

(okładka, projekt na kartonie, slajd) ; „L’univers des ordinateurs, Donald H. Sanders”, (egzemplarz 

okładki, diapozytyw - slajd);  „Science fiction 1 Ballard” (egzemplarz okładki, diapozytyw - slajd); „Les 

Horizons du possible de la création, Michael Gibson”  (okładka i folder reklamowy) ; „CIESLEWICZ 

NOIR BLANC” , (okładka wyklejona na kartonie, slajdy) – projekt okładki do książki przygotowywanej 

przez RC i Krzysztofa Teodora Toeplitza 

COUVERTURES 93 

„Król Lear nie żyje, Maria Bojarska”, 1992 (kserokopia projektu okładki – dwie wersje); „Les Belles 

pages. Roman Cieślewicz” (cały katalog; ksero okładki , diapozytywy); „Roman Cieslewicz, Margo 

Rouard-Snowman”, 1993 (ksero okładki, diapozytyw); „Roman Cieslewicz, Posters and Collages, 

Chicago”, 1993 (egzemplarz okładki); „L’Avant-garde Russe 1905-1926”, 1993 (ksero strony 

tytułowej, diapozytyw okładki); „Les Nouvelles d'Arménie N°6 décembre 1993”, (diapozytyw okładki, 

oraz egzemplarz  gazety który ukazał się z innym projektem na okładce); „Roman Cieslewicz, Centre 

Georges Pompidou”, 1993 (zaproszenie w formie drukowanego obustronnie karnetu, diapozytyw); 

„Roman Cieslewicz, Posters and Collages 1956-1993”, 1993 (karnet na wystawę) 

COUVERTURES 95 

„Dominos dominus”, 1995 (egzemplarz magazynu, pomniejszone ksero całości wydawnictwa, 

diapozytyw okładki); okładka magazynu „VST” nr 41 (trzy różne wersje okładki do tego samego 

numeru + diapozytyw z jeszcze inna okładką) 
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ART. INFO – C.N.A.P. 

„Rapport d'Activités, 1989, „Centre National des Arts Plastiques”, 1989 (cały magazyn w formie 

książki formatu A4, slajd); Teczka zawierająca listy i korespondencję z C.N.A.P. (Centre National des 

Arts Plastiques), zamówienia kierowane do RC oraz jego odpowiedzi, także rachunki  za projekty 

ART. INFO – C.N.A.P. 

Różnego rodzaju foldery i magazyny otrzymywane od C.N.A.P. ; zestaw folderów „Design Chronique” 

CLW 134 

COUVERTURES 59/68 

„Adolfa Eichmanna droga do Bejt Haam, Kazimierz Kąkol”, 1962 (ksero barwne, diapozytyw); 

„Animaux fabuleux, Willy Lay”, 1963 (ksero barwne, diapozytyw); „L'Autre, Lothar Streblow”, 1963 

(ksero barwne A4, fotografie, negatyw, diapozytyw) ; „Publicis informations 78, janvier 1964”, 1963 

(egzemplarz drukowanej okładki) ; „Les Reves, Hervey de Saint-Denys”, 1964 (ksero barwne, 

diapozytyw); „L'Autre côté, Alfred Kubin”, 1964 (diapozytyw) ; „L'Anti-soleil, Serge Kancer”, 1965 

(ksero barwne, diapozytyw); „Neue Werbung 1965/6” ((egzemplarz drukowanej okładki) ; „Un Reve 

collectif, Jean-Clarence Lambert”, 1968 (ksero barwne) ; „Ultra guide. Sports d'hiver en France, 

Jacques-Louis Delpal”, 1968 (diapozytyw) 

COUVERTURES  71/73 

- teczka – Couv Musique en Jeu, 1971  - dużo braków, brak wszystkich oryginalnych okładek 

- teczka 72 - „Magicien II / Cree” (czarno-białe ksero, fotografie, diapozytyw, negatyw); „Szpilki 

1972/26 (czarno-biała kserokopia okładki); „Douze ans d'art contemporain en France 1960 – 1972” 

(egzemplarz okładki z drukarni oraz zaproszenie do wystawy - karnet) 

- teczka 73 - „Londres. Guide bleu” (egzemplarz okładki z drukarni  "RDA. Les Guides Blues", 

kserokopia, diapozytywy) ; „Hiquily accouplements” (czarno-biała kserokopia okładki); katalog 

wystawy Aliny Szapocznikow (1973); „Equation 73” (diapozytyw okładki + zaproszenie karnecik) 

COUVERTURES  78/82 

„L'Espace urbain en URSS 1917-1978”, 1978, (diapozytyw); Les portraits dans l'oeuvre de Stanisław 

Ignacy Witkiewicz, 1978 (diapozytyw); Vademecum dla snobki i snoba, Jerzy Wittlin, 1978 

(egzemplarz okładki drukowanej) 

- teczka 79 - Paris - Moscou  1900 – 1930 (egzemplarz okładki drukowanej); Architectures en 

Allemagne 1900 – 1933 (diapozytyw);  okładka magazynu „Rouge et Noir” Javier 1979 (ksero czarno 

białe, diapozytyw) 

- teczka 80 - Les Réalismes 1919 – 1939, (odbitka fotograficzna okładki, negatyw); Les Métiers de 

l'art. Formation, tradition, restauration, création (diapozytywy); Hommage a Witkiewicz,  1980 

(diapozytywy); Vendredi 1980 (fotografie kolażu – bez tekstu, diapozytywy okładki);  okładka 

magazynu « Le Fou », z N. 13 Juin 1980 (egzemplarz okładki); PRAWDA (pisany tekst cyrylicą), 

(negatyw + fotografie) 
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- teczka 81 - Graphis Posters 82 (diapozytyw); okładka magazynu « START », (diapozytyw); Amedeus , 

Theatre Marigny  

- teczka 82 - Graphis 221 (diapozytyw); Dado, dessins tekaningen (diapozytyw i odbitka 

fotograficzna);  

- teczka:  AMC 80 – 90, COUVERTURES AMC. NR. 1,2,3,4,5,6 - okładki magazynów „AMC” z lat 1983 i 

1984 (diapozytywy) 

COLLAGES CENTRES (trzy teczki) 

Figury Symetryczne to seria grafik RC z lat 1971-1974, drukowanych były w technice sitodrukowej, 

których kompozycja oparta jest na symetrii – dokumentacje ponad 60-ciu grafik w postaci odbitek 

fotograficznych, wydruków, diapozytywów, negatywów;  Niektóre z prac pojawiają się tylko w formie 

odbitek kserograficznych; Klisze fotograficzne (film wywołany) z reprodukcjami figur symetrycznych, 

fotograficzna odbitka w skali 1:1 tych klisz; ksero pomniejszonych wybranych figur symetrycznych (16 

szt. na stronie formatu  A4) 

COLLAGES 70/74 

Yves Saint Roland (negatywy, kserokopie); Coexistence (odbitki fotograficzne, negatyw); Corps 

diplomatique, 1974 (fotografia, ksero, negatyw, diapozytyw, reprodukcje wycięte z różnych 

katalogów). 

CLW 135 

COLLAGES 58/69 

Deliryk (odbitka fotograficzna, ksero A4); Król (odbitka fotograficzna); Królowa (odbitka fotograficzna, 

ksero A4); Dama wymagająca (ksero A4); Studentka statystyki (odbitka fotograficzna, ksero A4);  

Louis multiplié (odbitka fotograficzna, negatyw, wycięte reprodukcje z prasy); Rita de Berlin I (odbitka 

fotograficzna, negatyw); Ringo le Beatles (negatyw, strona z ilustracją z gazety); Le Petit Pois 

(diapozytyw, oryginalne strony z magazynu gazety Elle) 

SADE COLLAGES 1960 

Sade I, Sade II, Sade III (diapozytyw, kserokopia barwna) 

COLLAGES 75 A 

11 fotomontaży z cyklu „Zmiana klimatu” (negatyw, diapozytyw, ektachrome, odbitka fotograficzna); 

Hommage a ... (odbitka fotograficzna) 

COLLAGES 75 B 

9 fotomontaży z cyklu „Zmiana klimatu” (negatyw, diapozytyw, ektachrome, odbitka fotograficzna) 

COLLAGES 76 A 

L’ Aureole pesante (odbitka fotograficzna, diapozytyw, negatyw, wydruki z katalogów); Bouche 

délavée (diapozytyw, negatyw, wydruki z katalogów); Janusz Korczak (odbitka fotograficzna,negatyw) 
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COLLAGES 76 B 

6 fotomontaży z cyklu „Zmiana klimatu” (negatyw, diapozytyw, ektachrome, odbitka fotograficzna) 

COLLAGES 76 

10 fotomontaży z cyklu „Zmiana klimatu” (negatyw, diapozytyw, ektachrome, odbitka fotograficzna) 

CLW 136 

COLLAGES 77 

15 fotomontaży z cyklu „Zmiana klimatu” (negatyw, diapozytyw, ektachrome, odbitka fotograficzna) 

COLLAGES 78/79 

6 fotomontaży z cyklu „Zmiana klimatu” (negatyw, diapozytyw, ektachrome, odbitka fotograficzna); 

Portrait de Carole Nagar  (ksero, negatyw); Portrait robot de la poesie (negatywy, wydruki); Portrait 

d'Oscar de Wit (odbitka fotograficzna, negatyw); photomontage pour Ad Petersen (odbitka 

fotograficzna, negatyw); Societe des amis du musee national d’art moderne (negatyw, diapozytyw , 

kserokopia). 

COUVERTURES MASPERO 

9 okładek projektowanych dla wydawnictwa François Maspero w Paryżu (negatywy, egzemplarze 

wydrukowanych okładek) 

COUVERTURE 10/18 

23 okładki z serii 10/18 dla wydawnictwa Christian Bourgois w Paryżu (negatywy, egzemplarze 

wydrukowanych okładek) 

COUVERTURES HAZAN 

13 okładki projektowanych dla wydawnictwa Fernand Hazan w Paryżu, większość do serii Maitres de 

l'art (negatywy, egzemplarze wydrukowanych okładek, niektóre egzemplarze całych ksiażek); 

Kserokopie z gazety oraz spis ręczny RC, które okładki projektował 

COUVERTURES 69/70 

L'Homme et son esprit 1, Le livre de la Santé 9 (negatyw, diapozytyw); Topor  (fotografia okładki, 

negatyw); Eros och civilisation, Herbert Marcuse (kserokopia, diapozytyw, negatyw);  okładka 

magazynu „Gebrauchsgraphik” 1969/8 (egzemplarz okładki, diapozytyw); okładka magazynu „Plexus” 

26, juillet 1969 (egzemplarz okładki, diapozytyw, negatyw); Crazy Horse Saloon (kserokopia, 

diapozytyw); okładka magazynu „Le Courrier” de l'Unesco, mars 1969 (negatyw); okładki magazynów 

„Kitsch 1”, „Kitsch 2” (egzemplarze okładek); Ultra guide, Cannes, Jacques-Louis Delpal  (egzemplarz 

okładki); okładka folderu „ Hilderstone” (kserokopia, diapozytyw, negatyw) 


