
Το The Intermission σε συνεργασία με τη Balice Hertling παρουσιάζουν την πρώτη ατομική έκθεση του 
Camille Blatrix στην Ελλάδα.
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CAMILLE BLATRIX

Camille Blatrix (Γαλλία, 1984) ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Δουλεύει με γλυπτά και εγκαταστάσεις που 
συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία και την τεχνολογία, αναλύοντας την πολυπλοκότητα της σχέσης του 
ανθρώπου με τη σύγχρονη εποχή. Ο Blatrix αποφοίτησε από την École nationale supérieure des 
beaux-arts στο Παρίσι. Έργα του έχουν εκτεθεί στο Synagogue de Delme το 2021, Delme; Kunsthalle 
Basel, Μπάζελ το 2020; La Verrière Hermès, Βρυξέλλες και Lafayette Anticipation, Παρίσι το 2019; 
Kunstverein, Braunschweig, Braunschweig το 2018; Balice Hertling, Παρίσι και Bad Reputation, Λος 
Άντζελες το 2017. Στις πρόσφατες ατόμικές και ομαδικές εκθέσεις του, περιλαμβάνοται μεταξύ άλλων: 
Stuart Shave - Modern Art, Λονδίνο το 2021; Kunstmuseum St. Gallen το 2020; Fri Art Kunsthalle, 
Fribourg το 2019; Musée d’art moderne de la ville de Paris, Hessel Museum of Art και στο CCS Bard 
Galleries, Annandale-on-Hudson, Νεα Υόρκη και Palais de Tokyo, Παρίσι το 2018. Το 2014 ο Blatrix 
απέσπασε το Pernod Ricard Foundation Prize.Έργα του είναι μέρος της συλλογής του Fondation d'en-
treprise Galeries Lafayette (Παρίσι, Γαλλία), Fondazione Memmo (Ρώμη, Ιταλία), FRAC Ile de France, 
(Παρίσι, Γάλλια), Musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou, (Παρίσι, Γάλλια) και 
Pinault Collection, (Πάρισι, Γαλλία και Βενετία, Ιταλία).

- Υπάρχει ένα ποντίκι στη σοφίτα 
- Είσαι σίγουρος; Δεν μπορώ να δω τίποτα από εδώ. 
- Δεν ξέρω, αλλά είδα δυο μάτια και ένα μπλε φως. 
- Α, αυτός μάλλον είναι ο άνθρωπος που μένει στη σοφίτα.
- Μένει κάποιος στη σοφίτα;
- Δεν ξέρω, αλλά είδα δυο μάτια και ένα μπλε φως
- Κοιμάται;  
- Ποιος; Το ποντίκι ή ο άνθρωπος στη σοφίτα;
- Το μωρό
- Α ναι, όλα είναι ασφαλή.
- Το φως του ψυγείου φωτίζει το δωμάτιο, καληνύχτα Γη.
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