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Książki i czasopisma z artykułami i ilustracjami odnoszącymi się do twórczości Romana Cieślewicza : 

CLW 146 1950-1960 

CLW 147 1950-1960 

CLW 148 1950-1960 

CLW 149 1950-1960 

CLW 150 1950-1960 

CLW 151 1950-1960 

CLW 152 1970 

CLW 153 1970 

CLW 154 1970 

CLW 155 1980 

CLW 156 1980 

CLW 157 1980 

CLW 158 1980 

CLW 159 1980 

CLW 160 1960-1980 

CLW 161 1990 

CLW 162 1990 

CLW 163 1990 

CLW 164 1990 

CLW 165 

CLW 166 

CLW 167 

Różne katalogi z konkursów plakatu na świecie (np. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie) 

CLW 168 

Różne katalogi z konkursów plakatu na świecie 
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CLW 169 

Katalogi wystaw indywidualnych RC 

CLW 170 

Katalogi wystaw indywidualnych RC oraz innych wystaw zbiorowych. 

Książki, czasopisma i magazyny (francuskie, polskie i inne zagraniczne) w których znajdziemy różne 

realizacje i prace Romanan Cieslewicza tj. projektowany układ graficzny, layout, ilustracje, okładki : 

CLW 171 

Magazyny „Opus International”; Różne katalogi do wystaw indywidualnych RC; Katalogi wystaw 

innych artystów  (np. Lebenstein '75) oraz do różnych wystaw (np. L'Estampe aujourd'hui 1973-1978) 

CLW 172 

CLW 173 

CLW 174 

CLW 175 

CLW 176 

CLW 177 

Między innymi książki dla wydawnictwa Dialogue w Paryżu , głównie z lat 60.  

CLW 178 

Między innymi  „Tajemnice zamku Udolpho”, A. Radcliffe  (dwa tomy), PIW 1977; „Les Dieux ont 

soif”, Anatole France  (są dwie wersje książki, których układ w środku jest taki sam, różnią się tylko 

okładkami, jedna jest pakowana w zwykły kartonik, druga ma czarne etui, drukowane na innych 

papierach ale złożone tą samą czcionką);  „Jazz Impro”, Geoff Dyer, Editions Joele Losfeld, 1995; 

„Dans la peau du miroir”, Marcel Marien Roman Cieslewicz, wyd. La Pierre d’Alun, Bruksela, 1988 

CLW 179 

Między innymi  „L’Univers des ordinateurs”, Donald H. Sanders (sygn. ze składu na skrzydełku 

obwoluty : Jaquette de Roman Cieslewicz) ; „L'Art de l'affiche en Pologne”, katalog wystawy w Paryżu 

z 1974 roku;  „Peinture moderne polonaise, sources et rechersches”, Musée Galliera 1969 Paris (sygn 

ze składu w stopce red .: Catalogue et affiche : Roman Cieslewicz) 

CLW 180 

Między innymi  dwa numery magazynu „Satyrykon” z ilustracjami RC; cztery numery „Cahiers VST”, 

(sygn. na odwrocie: couverture  et maquette Roman Cieslewicz) 

CLW 181 
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Katalogi wystaw różnych artystów których layout projektował Roman Cieślewicz : 

Między innymi „Arikha 39 gravures 1970-1973”, Centre national d'art contemporain ; Seria katalogów 

dla Galerii Jean Briance w Paryżu, wszystkie mają takie same wym. 29,5 x 21: Komet, Galerie Jean 

Briance, Olivier o.Olivier, Wiegand, Magnelli, Gérard Diaz ; Seria katalogów dla CNAC w Paryżu : 

„Graziani, documents cnac 2”, 1972, „Meurice, documents cnac 4”, 1973, „Stahly, documents cnac 

1”, 1972 ; magazyn „Le Fou parle, revue d’art et d’humeur”, N°13 Juin 1980 ; egzemplarze  magazynu 

„VST” z lat 80. i 90. 

CLW 182 

CLW 183 

Między innymi całe numery magazynu „L’Autre Journal” z lat 1990 – 1992.  

CLW 184 

Między innymi całe numery magazynu „Rouge et noir” od numeru 84 do 113 (z lat 1977 – 1980). 

CLW 185 

Między innymi całe numery magazynu „Révolution” z lat 1989 – 1992; Seria katalogów dla Galerii 

Jean Briance: Hortense Damiron, 1981, Beringer, 1980-1981, Olivierr o. Olivier 1979-1980, Charles 

Maussion, 1980, Jacques Brissot, 1980, Czapski, 1978 ; kilka egzemplarze raportów projektowanych 

przez RC „Analyse Financiere” z 1994 roku; magazyn „Phosphore”, N°83, decembre 1987; magazyn 

„Arbitare 309”, 1992; magazyn „Poland” 1988/4 z okładką RC 

CLW 186 

Między innymi specjalny numer  „Liberation 1973 – 1993” w formie albumu (wewnątrz ilustracja, 

sygn. w stopce red. / Illustrations Pages 114-115 Roman Cieslewicz), album ukazał się w dwóch 

wersjach okładkowych w sztywnej i miękkiej ale z dwoma różnymi projektami okładki. 

CLW 187 

Między innymi całe numery magazynu „Jardin des Modes” z lat 90. 

CLW 188 

CLW 189 – 190 

Zbiór zaproszeń na różne wystawy, także na wystawy indywidualne Romana Cieślewicza, ale nie 

tylko; pocztówki 

CLW 191 

Między innymi całe numery magazynu „Révolution”  od numeru 567 z 1991 do nr  719 z 1993; 

Numery specjalne „Révolution”   z lat 1991 do 1993 

CLW 192 
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Między innymi całe numery magazynu „Révolution”; całe numery magazyny „Libération” z lat 1994 i 

1995. 

CLW 193 

Między innymi kilka numerów magazynu „Paris Match”; Kilka numerów magazynu „Globe” z 1988 i 

1989; dwa numery magazynu „Nova” z 1995; Klika magazynów poświęconych fotografii oraz 

katalogów wystaw fotograficznych z lat 70. i 80.; magazyn „Etape Graphiques” 1994/Juin; egzemplarz 

tygodnik „Prasa Polska” (Paryż marzec 1994); pojedyncze numery takich magazynów jak: 

„Crapouillot” (lata 60.);”L’Humidite”;  „Elle”, „Guerir”, 1954; „One Shot” juillet 1992 

CLW 194 

Różne magazyny, między innymi: „Zoom magazine” 1976/40; „Fotografia 1976/2”, „Start magazyn” 

1976, „Creation” 1990, „Spot (Zagreb) 1974/4, „Graphis” 145 i 162, „Magnum” 1958, „Qui resiste” 

n°9, „Opus international” 133 (z 1994). 

CLW 195 

Egzemplarze magazynu „Fotografia” (polski magazyn o fotografii głównie z drugiej polowy lat 70.); 

magazyn „Spot” (wydawany w Zagrzebiu, kilkadziesiąt numerów z połowy lat 70. poświęcony 

fotografii ) 

CLW 196 

Różne magazyny, między innymi: „Camera”, „Photographies” (magazyny fotograficzne); magazyny 

„Polska” (w wersji franc. i ang.); sześć numerów włoskiego magazynu „Impiu”; egzemplarze 

magazynu „Le Fou parle” (lata 70. i 80.) 

CLW 197 

Kilkadziesiąt numerów magazynu „Vogue” z lat 60. 

CLW 198 

Numery magazynu „Vogue” z lat 60.; gazetki dwujęzyczne „Polonika” z lat 90. z rysunkami Andrzeja 

Mleczki na okładce 

CLW 199 

Gazety „Sunday Times” z końca lat 60. i początku 70. (cały karton) 

CLW 200 

Gazety „Sunday Times” z początku 70. (cały karton) 

CLW 201 

Gazety „Sunday Times” z lat (karton); gazety „Life” – z początku lat 70. 

CLW 202 
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Magazyny „Elle” z końca lat 60. 

CLW 203 

Magazyny „Projekt” oraz magazyny „Elle”. 

CLW 204 

Magazyny „Projekt” 

CLW 205 

Magazyny graficzne polskie i zagraniczne: „Projekt”; „Neue Werbung”  (tylko dwa numery); 

„Gebrauchsgraphik”, „Novum” 

CLW 206 

Magazyny „Graphis” (z lat 60. i 70.), „Novum” (z lat 80.); pojedyncze numery różnych magazynów np.  

„Projekt”, „Sztuka”, „Idea”, „Start” i inne 

CLW 207 

Magazyny różne m.in.: dwa numery „Creation”; kilka numerów „Idea”; trzy numery „Arbitaire”; kilka 

numerów „Cree” z lat 70.; japoński „Design” No. 65, 1964; „Design” 1968, February; kalendarze 

magazynu „Szpilki”; „Projekt”, „Ty i Ja”. 

CLW 208 

Magazyny „HQ” z końca lat 80. i początku 90. (kilkanaście numerów); pismo satyryczne „L’enragé”  

(kilka numerów z 1968 roku); magazyn „Wet”, z końca lat 70.; Kserokopia almanachu gdańskich 

środowisk twórczych , solidarność (poezje) 

CLW 209 

Egzemplarze magazynu „Jardin des Modes” z lat 90. 

CLW 210 

Egzemplarze magazynu „Jardin des Modes” z lat 90.; Magazyn poświęcony pieriestrojce (prace 

radzieckich artystów); Album La Grande Arche; Dwa albumy reklamowe dla firmy GITANES; Komiks „Il 

Giornalone” (format plakatowy); Dwa numery magazynu „Interview” (wydawca - Andy Warhol); 

Magazyn „Creatis” 1981 nr 16 ; „Courants d’air, publication épisodique des eleves…….”, numero 1 , 

Avril 1982 ; „Gratuit 5”  

CLW 211 

Zestaw magazynów specjalnych „Libération” z lat 1989 – 1991 (numery tematyczne poświęcone 

różnym problemom współczesności tj. wojna w Zatoce Perskiej, Drogue la guerre mundiale, Sida, La 

resolution Russe, Chine, Mitterand itp.; Magazyny erotyczne rysunkowe (duży format); Magazyny 

„Oz” z różnych lat; magazyny „Revue d’art. Contemporain z roku 1979 oraz numer poświęcony Fluxus 

International ; Magazyn „Esquire” 1969/April (the magazin for men) ; „Cuba numero esecial”, octubre 
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1968 ; Magazyn „Foton”, (polski) ; « Edinburgh international festiwal », August 20 to September 9 

1972 ; „Globe” 1993/N°39; „La Chine” 1970/7 (magazyn propagandowy, drukowany w Chinach po 

francusku) 

CLW 212 

Egzemplarze magazynu typograficznego „U&cl”  z końca lat 70., z lat 80. oraz 90.; „Typo Gabor 

presente” Janvier 1983/5 (numer specjalny poświęcony typografii) 

CLW 213 

Egzemplarze magazynu typograficznego „U&cl”  z końca lat 70., z lat 80. oraz 90. 

CLW 214 

Magazyny różne, dużego formatu  z lat różnych lat m.in.: „Le Petit Echo de ma Mode” z roku 1923 ; 

„Vu” – magazyn przedwojenny francuski  z 1931 i 1933; „Flash art. ( z lat 70.); numery specjalne 

różnych wydawnictw o sztuce współczesnej – głównie lata 70.; kilka egzemplarzy polskich 

magazynów  - numery specjalne o sztuce współczesnej 

CLW 215 

Magazyny różne, dużego formatu  z lat różnych lat m.in.:  „Exit” – polskie pismo o sztuce z lat 90.; 

„L’Illustration” – francuskie pismo z lat 20. (także inne stare gazety z tego okresu); Gazety erotyczne – 

specjalne wydania w dużych formatach; „Interviev” (wydawca - Andy Warhol); „Bazuka production”  

(magazyny komiksowe);  „Soldes Magazine” (kilka numerów z lat 70.); „Il Giornalone” (duży włoski 

magazyn komiksowy) 

CLW 216 

Magazyny różne, dużego formatu  z lat różnych lat m.in.:  „Gratuit” – magazyn fotograficzny ; Różne 

katalogi dużych formatów; Gazetki o sztuce; Pojedyncze wydania numerów różnych pism 

nieregularnych; Specjalne numery „Nouvelle  Vogue” (gazetki graficzne  - kilka numerów z 1981 

roku); Różne pojedyncze numery magazynów i katalogów o sztuce w dużym formacie 

CLW 217 

Tygodniki polskie „Wiadomości Kulturalne” (z lat 90.) – pełen karton 

CLW 255 

Różne czasopisma : „Zoom”, „Bat”, „Marie Claire”, „Start”, „Phosphore”, „Etapes Graphiques”, 

„Bizaar” 

CLW 256 

Różne książki i katalogi z biblioteki Romana Cieślewicza (m.in. Katalogi prac Mieczysława Bermana,  

drobne katalogi wystaw plakatu polskiego). 
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