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CLW 224 

Makiety (w całości lub we fragmentach) różnych wydawnictw projektowane przez RC m.in.:  

Perroquet2; magazynów architektonicznych „AMC”; Depardon; Le Regard d’Ulysse; katalog Paris – 

Berlin; katalog Paris – Moscow; Mestrovic; Poésie Topor; katalogi wystaw indywidualnych w 

Düsseldorfie i Londynie 

CLW 225 

Makiety (w całości lub we fragmentach) różnych wydawnictw projektowane przez RC m.in.:  

ręcznie wyklejona cala makieta katalogu do wystawy w Darmstadt; Makieta katalogu „Roman 

Cieślewicz serigraphies”; magazyn „Kitsch”; Jerome Bosch; La Guerre d’Espagne ( makieta książki 

prawdopodobnie nie publikowanej); wydruki rozkładówek stron magazynu „Start”; Teczka i wstępna 

makieta książki „Czarne i białe” którą RC przygotowywał z K.T. Toeplitzem (korespondencja – listy 

Toepliza pisane w latach 80 z Polski, informacje od RC dotyczące uwag do książki); Corps Carole 

Naggar 

CLW 226 

Archiwum cyklu rysunkowego „Lewa Strona” przygotowywanego przez RC dla tygodnika 

„Wiadomości Kulturalne” w latach 90. 

CLW 229 

Kasety audio, slajdy, diapozytywy z fotografiami mody (być może z czasów pracy dla magazynu „Elle”) 

CLW 230 

Filmy na kasetach VHS, audiokasety, dyskietki. 

CLW 235 

Karton zawiera fotografie różnych prac RC powiększone do dużego formatu (plakat,  fotomontaż, 

druki); Wybrane małe fotografie czarno-białe (zestawione po dwie połączone spinaczem w pary, do 

różnych zestawień);  Teczka z wydrukami wyciętymi z gazet – dokumentacja  kampanii reklamowej 

dla Charlesa Jourdana; Okładki katalogów i książek, egzemplarze drukarskie oraz już gotowe plansze 

ekspozycyjne tzn. przyklejone na kartonikach 

CLW 236 

Makieta Kamikaze 3 – makieta całego numeru Kamikaze w formacie 1:1 oraz kserokopie stron w 

formacie A3. 

Teczka – DOSS Science Fiction – różne fragmenty wybranych fotografii, duży format, czasem wycięte 

fragmenty, czasem na grubych tekturach (to rodzaj warsztatu przygotowawczego do pracy) 

Teczka – SUPPORT PHOTOMONTAGES SCIENCES FICTION – wybrane zdjęcia przyklejone na grubych 

kartonikach 
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Pudło – PHOTOMONTAGES PREPARATION – tutaj same wycinanki dużych i małych elementów z gazet 

(warsztat roboczy) 

CLW 237 

Karton zawiera magazyny „Elle” i „Vogue”; fotografie rozkładówek „Elle”; drukowane okładki różnych 

książek i katalogów 

CLW 238 

Filmy na taśmie 35 mm i 16 mm. 

CLW 239 

Dużo różnych oryginalnych makiety (czasem tylko fragmentów) m.in.: „Révolution” – makiety 

okładek oraz kserokopie gotowych ilustracji ; Makiety okładek  „Analyse Financiere” ; Makiety 

okładek  „Champ d’ecoute”; Reklamówki i różne drobiazgi produkowane przez agencje reklamy 

M.A.F.I.A. 

CLW 240 

Karton zawiera  różne wykazy prac RC m.in.:  Kilka notesów z adresami oraz spisy adresowe robione 

prze RC; Notowane w zeszytach przez RC prace darowane i przekazywane; Teczka zatytułowana 

TELEWIZJA POLSKA zawiera korespondencję od B. Borkowskiego oraz dwie strony tekstu pisanego 

przez RC w styczniu 1996 (po francusku ) - zarys scenariusza filmu pisany prze RC  

CLW 241 

Drukowane okładki  magazynu „Ty i Ja”; projekty do dwóch ostatnich wystaw w Centrum Pompidou; 

Polska Szkoła plakatu 1944 – 1994 – makieta plakatu prawdopodobnie niezrealizowanego; makieta 

ilustracji E.T.; okładki różnych magazynów i książek; Teczka ILLUSTRATION LIBE – oryginalne ilustracje 

naklejone na sztywnym kartonie, na odwrocie ręczne podpisy RC; Koperta z oryginalnymi makietami 

ilustracji sygnowanych przez RC i Vincenta Pache (reprodukowane w piśmie „VST”) 

CLW 242 

Karton zawiera wydruki  gotowych okładek;  Wydruki ilustracji z serii „Miłujcie nieprzyjacioły wasze” ; 

Wydruki z serii Charles Jourdan (reklamy z gazet);  Wydruki z serii Zmiana Klimatu; Wydruki 

fotomontaży ; makiety magazynu „L’Autre Journal”;  Teczka ILLUSTRATION TYPO LOGO; Teczka 

AFFAIRE DREYFUS – różne wersje projektu plakatu; Teczka z rozłożoną na części książką pt. „CHE” 

CLW 243 

Dokumentacja w postaci negatywów. 

CLW 244 

Dokumentacja w postaci negatywów, diapozytywów, odbitek fotograficznych w małym formacie 

CLW 245 
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Egzemplarze magazynu autorskiego RC „Kamikaze numer 3”; Duży zestaw korespondencji  dotyczącej 

organizacji dużej wystawy RC w Centrum Pompidou  w  1993 roku; Fotograficzne odbitki i wydruki z 

książki Anatola France „Les dieux ont soif” 

CLW 246 

„Le Monde. 50 ans” – ogromna teczka ze wszystkimi rozkładówkami w skali 1:1, makieta tylko z 

fotografiami bez tekstów;  także korespondencja dotycząca projektu oraz spis ilustracji i fotografii w 

oddzielnych teczkach 

Observatoire international des prisons; affiche 1944-1994; Dominos/ Dominus; Düsseldorf-Catalogue 

CLW 247 

Karton zawiera teczki dotyczące poszczególnych projektów m.in.:  

- plakaty dla Centrum Pompidou – Fiminin Maskulin i Gonczarowa (dwa różne projekty do dwóch 

ważnych wystaw w Centrum); korespondencja z Centrum Pompidou dotycząca zamówienia 

- One Shot, zaproszenia do projektu gazety okazjonalnej One Shot 

- Margo Rouard Snowman – ksero całej makiety książki dla Thames i Hudson (duży album o RC) 

- plakat NON 1995 – 1996 (korespondencja , zamówienie, przymiarki do projektu) 

- Plakat: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych Kraków ma 50 lat (korespondencja -  konkurs, 

przymiarki do projektu – różne elementy typograficzne, plastikowa paleta) 

- Regard d’Ulysse (dane dotyczące projektu) 

- Reseux d’elevage; Nord Picardie Aquitanie Auvergne (źródła projektów, korespondencja) 

- przygotowania do projektu plakatu dla Teatru Nowego w Poznaniu, do sztuki Woody Allena „Zagraj 

to jeszcze raz sam”, 1995/1996 rok 

- VST  nouvelle formule , mars 95 – teczka zawierająca rysunki i makiety dla VST, korespondencję z 

Vincentem Pache, fotografie i zdjęcia wybierane do zamieszczenia w VST, projekty liternictwa, 

makiety układu stron oraz okładek 

CLW 248 – CLW 254 

Kartony zawierają dokumenty archiwalne związane ze szkołą École supérieure d’art  graphique 

(ESAG) tj.: korespondencja otrzymywane ze szkoły, prace studentów, zadawane tematy , spisy 

studentów, różne zapiski RC związane z programem nauczania. 

CLW 257 

Teczka w dużym formacie (100 x 70 cm) zawiera portfolio Romana Cieślewicza – oryginalna makieta 

projektu książki dla szkoły École supérieure d’art  graphique (ESAG) 

CLW 258 
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Teczka w dużym formacie (100 x 70 cm) zawiera portfolio Romana Cieślewicza – Plénitude du cercle; 

Osélisque. 

CLW 259 

Teczka w dużym formacie (100 x 70 cm) zawiera portfolio Romana Cieślewicza – wydruki z gotowych 

projektów naklejone na kartonie 

CLW 260 

Teczka w dużym formacie (100 x 70 cm) zawiera portfolio Romana Cieślewicza – wydruki różnych 

realizacji RC dla magazynu „Elle” i projektu dla agencji reklamowej M.A.F.I.A. 

CLW 261 

Teczka w dużym formacie (100 x 70 cm) zawiera portfolio Romana Cieślewicza – projekt dla 

magazynu „Le Monde. 50 ans”; fotomontaże 

Są tu również specjalne ręcznie przygotowywane przez RC spisy –informatory z nazwiskami i 

telefonami (to rodzaj powiększonych własnych notatników z adresami, nazwiskami, telefonami do 

kontaktów z różnymi osobami). 

CLW 262 

Teczka w dużym formacie (100 x 70 cm) zawiera portfolio Romana Cieślewicza – wydruki okładek 

magazynu „Polska”; projekty dla firmy Montana. 

CLW 263 

Teczka w dużym formacie (100 x 70 cm) zawiera portfolio Romana Cieślewicza – reprodukcje 

rysunków, makiety plakatów dla wydawnictwa Hazan; odbitki fotograficzne serigrafii 

 


