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A AFAA,

Association Française d'Action Artistique do

Ministério

das

Relações Exteriores francês, co-editou esses impressos com os seguintes
parceiros : Portikus em Francfurt, Le Consortium Dijon e a Galeria Jennifer
em Paris. Os impressos deram lugar a esta exposição em colaboração com
Bernard Baissait, grafista, Marie-Paule Serre e Emmanuelle de Montgazon, da
AFAA.

Inventário dos objetos que pertenceram a uma mulher de Bois-Colombes
N° 38 - outubro 1974 - livro de artiste
Permito-me de escrever-lhes para submeter um projeto que me é muito caro...
N° 29 - 3 de janeiro de 1973 - remessa postal - carta manuscrita enviada para
62 diretores de museu.
El Caso
N° 69 - 1989 - livro de artista.
Christian Boltanski com 5 anos e 3 meses de distância
N° 14 - setembro 1970 - remessa postal - enviado para 60 pessoas
Monumentos - Lições de Trevas
N° 57 -1986 - livro de artista
O apartamento da rua Vaugirard
N° 32- maio 1973 - projeto para um livro de artista- textos de Christian Boltanski
- Um filme 16 mm sobre o mesmo tema foi realizado em maio de 1973.
Museu Social : dispersão consensual do conteúdo das três gavetas da escrivaninha
de Christian Boltanski
N° 26 - 5 de junho de 1972 - remessa postal.
Relato - Lembrança
N° 22 - publicado em Opus Internacional n° 24/25 - Paris, maio 1971.
O liceu Chases : turma do último ano do liceu Chases em 1931 : Castelgasse, Viena
N° 60 - 1987 - livro de artista

Pesquisa e preservação de tudo que ficou de minha infância, 1944-1950
N° 3 - maio 1969 - livro de artista e remessa postal.
Carta de maladie
N° 18 - fevereiro 1971 - remessa postal - enviado para 60 pessoas.
20 regras e técnicas utilizadas em 1972 por uma criança de 9 anos
descritas por Christian Bolatanski
n° 41 - 1975 - livro de artista.
Carta manuscrita solicitando ajuda
N°9 -11 de janeiro de 1970 - remessa postal - enviado para 30 pessoas.
Seis lembranças de juventude de Christian Boltanski
N° 20 - março 1981 - livro de artista.
Christian Boltanski e seus irmãos - 5/9/1959
N° 16 - 9 de outubro de 1970 - remessa postal - enviado para 60 pessoas.
Fotografia da minha irmãzinha cavando na areia da praia de Granville
N° 7 - novembro 1969 - remessa postal - enviado para 60 pessoas
Reconstituição de um acidente que ainda não aconteceu e que causou
minha morte
N° 6 - novembro 1969 - livro de artista e remessa postal.
10 retratos fotográficos de Christian Boltanski - 1946/1964
N° 28 - 1972 - livro de artista - as fotografias foram feitas por Annette Messager
dia 17 de julho de 1972 no Parque Montsouris.

Catálogo: tentativas de reconstituição de objetos que pertenceram a Christian
Boltanski entre 1948 e 1954
N° 19 - março 1971
Reconstituição de gestos efetuados por Christian Boltanski entre 1948 e 1954
N° 17 - novembro 1970 - livro de artista - As fotografias foram tiradas por Sarkis
dia 9 de novembro 1970.
Reconstituição de canções que foram cantadas para Christian Boltanski entre
1944 e 1946
N° 23 - junho 1971
As Histórias
N° 33 - 1973 - projeto para um livro de artista - textos de Christian Boltanski
Sainetes cômicos
N° 4 5 -outubro 1975 - livro de artista
Christian Boltanski tem a honra de lhes oferecer seus préstimos
N° 36 - maio 1974 - Papillon.
Géo Hardy : bailarino parodista
N° 65 - 1988 - livro de artista
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Christian Boltanski nasceu em Paris em 1944. Numerosas exposições
pessoais foram realizadas em Paris, Grenoble, Munique, Chicago, Los
Angeles, Madrid, Bâle, Londres, Eindhoven, etc. Participou da Documenta 5
(1972), da Bienal de São Paulo ( 1985 ) da Bienal de Veneza (1986), da
Documenta 8 (1987) e de numerosas manifestações coletivas no mundo
inteiro entre 1970 e 1992.

