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Жо Ан Ланвил размишља и наставља да истражује свет који је окружује. 
Њен нови рад бави се питањем нашег станишта, уточишта, места на 
које се склањамо. Уметница настоји да креира стање неравнотеже 
у којој се налазимо, паралеле између људске природе и оне у којој 
живимо. Све се врти око њеног поимања уточишта и склоништа, оних 
места која нас штите и умирују. Замислите да сте једна кућа испуњена 
својим светом, својим оријентирима. На исти начин на који кућа нуди 
простор да у њега сместимо оно што чини наш идентитет, уметница 
метафорично истиче идеју простора испуњеног нашим мислима, 
осећањима и искуствима.

У својим делима, Жо Ан Ланвил користи једноставне облике, на граници 
препознатљивог. Она се нада да ће гледалац директно ући у само 
дело, запитавши се о простору који настањује. Неки радови евоцирају 
пећине или вулкане, други наше навике и понашање у свакодневном 
простору. Уметница замишља људе-звери напрегнутих руку. Хаљине 
постају особе, пејсажи су наново осмишљени. Да би обезбедила 
непосредан контакт са темом и сижеом, она ствара и трансформише 
артифицијелне предмете како би нас освестила о неопходности 
очувања нашег природног окружења, што би нас истовремено и 
заштитило. Доживљавајући различиту природу појединих предмета, 
удаљавамо се од њиховог примарног значења и намене, а они постају 
антрополошки примерци.

У њеном раду, доминира црна (боја) чија је строгоћа предност у 
односу на друге боје за проблематику коју уметница третира. Техника, 
углавном бакропис, у комбинацији са сувом иглом и мецотинтом, овде 
су истраживачки алат. Ланвил систематично уноси мотиве који су се 
раније јављали  у њеном раду. “Сирова“ страна подсећа на природу, 
нашу. 

Као у животном циклусу, приближавање средишту нас враћа на сам 
почетак, где је све почело, или где се све завршава. Овде и у осталом 
свету, преманентна брига повезује нас са нама сличнима: Да ли губимо 
контролу над нашим окружењем, а велико питање је: Куда идемо?

                                                                                                  С. Клутије

Превод са француског Александар Младеновић



Уточишта и неред

Ако познајеш неко место: под којим дрветом, на ком ветру, са којим 
бесом или са којом радошћу и током ког одмора да откријеш руке? Ако 
познајеш неко место: под којим светлом, са којим нестрпљењем, са којом 
паролом и у којој самоћи да обучеш своје тело?
                                                                                                  Карл Лашарите

Као стена/Comme un roc; бакропис, сува игла, берсо/eau-forte, pointe sèche, berceau; 20x20cm



Jo Ann Lanneville poursuit depuis quelques années une réflexion sur 
le monde qui l’entoure. Son dernier travail questionne notre habitat, 
nos lieux de refuge, nos enfermements. L’artiste tente de faire état du 
déséquilibre dans lequel on se trouve en créant un parallèle entre la na-
ture humaine et celle qu’on habite. Tout son travail tourne autour de la 
notion de refuge et d’abri, ces lieux qui nous protègent, nous apaisent.  
Imaginez que vous êtes une maison, remplie de votre monde, de vos 
repères. De la même manière que la maison offre l’espace pour y mettre 
ce qui fait notre identité, l’artiste aime utiliser son côté métaphorique 
pour mettre en exergue l’idée d’un espace qui abrite nos pensées, nos 
émotions et nos expériences.

Dans ses œuvres, Jo Ann Lanneville utilise des formes simples, à la limite 
de la représentation. Elle souhaite que le spectateur entre directement 
dans l’œuvre, qu’il se questionne sur ce qui l’habite. Certaines pièces 
évoquent soit des grottes ou des volcans, d’autres associent les réflex-
es et comportements humains dans notre espace quotidien. L’artiste 
imagine des hommes bêtes, des mains souches. Des robes deviennent 
personnages, les paysages sont réinventés. Pour assurer un contact di-
rect avec la matière et le sujet, elle fabrique des objets, les transforme, 
les dénature, pour nous conscientiser à l’urgence de préserver notre en-
vironnement, et par le fait même, nous protéger. En inversant la nature 
de certains objets, on s’écarte de leur signification ou de leur fonction 
première, les objets deviennent des spécimens anthropologiques.

Dans son travail, notons tout d’abord l’utilisation du noir dont l’austérité 
se prête davantage que la couleur à ce type de propos. La technique, soit 
principalement l’eau-forte, combinée à la pointe sèche et à la manière 
noire se révèle ici un outil d’investigation. Elle utilise des motifs repris 
de manière systématique, qui sont récurrents dans son travail. Le côté 
«brut» est une référence à la nature, la nôtre. 

Comme dans un cycle, le fait de clore la boucle nous ramène au tout dé-
but, là où tout a commencé, là ou tout aura une fin. Ici et ailleurs, une 
grande préoccupation habite nos semblables, soit la perte de contrôle 
de notre environnement; une grande question se pose: où allons-nous?

             S. Cloutier

Refuges et désordre

Si tu connais un lieu: sous quel arbre, sous quel vent, avec quelle fureur ou 
quelle joie et dans quel repos déplier ses mains? Si tu connais un lieu: sous 
quelle lumière, avec quelle impatience, avec quelle parole et dans quelle 
solitude habiter son corps?

        Carl Lacharité



Оне речи које нису изговорили/Ces mots qu’ils n’ont pas dits
литографија, бакропис, сува игла, берсо/lithographie, eau-forte, pointe sèche, berceau; 95x75cm



Жо Ан Ланвил
4925, boulevard des Chenaux, Trois-Rivières, Québec, G8Y 1A9 
e-mail : jlanneville@tr.cgocable.ca 

Самосталне изложбе (избор)
2011. Уточишта и неред, Троа-Ривјер, Квебек (Канада)
           Изложба добитника гран прија Бијенала Бопал, Бопал (Индија)
2009. Бело на сивом, Theux (Белгија)
2008. Беле хаљине за сиве дане, Монтреал, Квебек (Канада)
           Химере, Париз (Француска)
2007. Брадати свет: Поље нестанка, Троа-Ривјер (Канада) 
2006. Aпсурд и тишина, Отава (Канада) 
           Дијалог: Поље нестанка, Драмондвил (Канада)
2005. Дијалог, Бретања (Француска)
2002. Предлог на тему безначајности, Евора (Португал)
2001. Фокусирање, Квинсбери (САД)
2000. Речи у грлу, Троа-Ривјер (Канада)
           Новости из Азије, Троа-Ривјер (Канада) 
1999.  Жо Ан Ланвил, уметничке књиге и нови радови, Евора (Португал)
           Речи у грлу, Квебек (Канада)
           Свет, без-свети, Глен Фолс (САД)
           Августовске приче, Драмондвил (Канада)
1998. Сити, Кламси (Француска) 
1997. Чудна епопеја испијача месеца, Евора (Португал)
           Хотел рогатог крокодила, Викториавил (Канада)
1996. Боемско пролеће, Монтреал, Сент-Леноар Троа-Ривјер (Канада)

Награде и стипендије (избор)
2009. Награда за уметничку креацију Савета за уметност и књижевност Квебека
2008. Гран при међународног Бијенала графике BHARAT BHAVAN INTERNATIONAL, 
Бопал (Индија)
           Гран при за визуелне уметности Stelio Sole, град Троа-Ривјер за изложбу 
Брадати свет: Поље нестанка
           Награда Троа-Ривјер без граница за пето Међународно бијенале савремене 
графике Троа-Ривјер, град Троа-Ривјер
2007. Гран при за културу за пето Међународно бијенале савремене графике Троа-
Ривјер, Савет за културу регије Мориси
           Награда за дубоку штампу, Салон графике Париза
           Рексам изложба међународне графике, награђено дело: Тачка
2005. Награда Троа-Ривјер без граница, Гран при за културу града Троа-Ривјер 
2004. Међународна изложба графике Сен-Дени Гарно за уметничку књигу     
Сахранити се
2002. Награда за уметничку креацију Савета за уметност и књижевност Квебека, 
регионални савет за културу
1994. Први Гран при за визуелне уметности Stelio Sole, град Троа-Ривјер

Су-оснивач Атељеа Прес папје и Међународног бијенала савремене графике Троа-
Ривјер, којим и председава. Учествовала је на бројним бијеналима графике и групним 
изложбама на пет континената. 



Jo Ann Lanneville
4925, boulevard des Chenaux, Trois-Rivières, Québec, G8Y 1A9 
e-mail : jlanneville@tr.cgocable.ca

Expositions individuelles (sélection)
2011 Refuges et désordre, Trois-Rivières
          Exposition des grands prix de la Biennale de Bhopal, Bhopal (Inde)
2009 Blanc sur gris, Theux (Belgique)
2008 Robes blanches pour les jours plus gris, Montréal  
          Chimères, Paris (France)
2007 Le monde barbelé : Champs de la disparition, Trois-Rivières 
2006 L’absurdité et le silence, Ottawa 
          Dialogue: Champs de la disparition, Drummondville 
2005 Dialogue, Bretagne (France) 
2002 Propos sur l’insignifiance, Évora (Portugal) 
2001 Focussing, Queensbury (USA) 
2000 Les mots dans la gorge, Trois-Rivières 
          Des nouvelles d’Asie, Trois-Rivières 
1999 Jo Ann Lanneville, livres d’artiste et œuvres récentes, Evora (Portugal) 
          Les mots dans la gorge, Québec
          The World, The Wordless, Glen Falls (USA) 
          Histoires D’Augustes, Drummondville
1998 Ras le bol, Clamecy (France)
1997 L’étrange épopée du buveur de lune, Évora (Portugal)
          Hôtel du crocodile à corne, Victoriaville
1996 Printemps en Bohème, Montréal, St-Léonard, Trois-Rivières

Quelques Bourses prix
2009 Prix de la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec
2008 Grand Prix Biennial of Print BHARAT BHAVAN INTERNATIONAL Bhopal India 
          Grand prix des Arts Visuels Stelio Sole, Ville de Trois-Rivières pour l’exposition Le 
monde barbelé : Champs de la disparition
          Prix Trois-Rivières sans frontière pour la 5e édition de la biennale internationale 
d’estampe contemporaine de Trois-Rivières, Ville de Trois-Rivières
2007 Grand Prix de la Culture pour la 5e édition de la biennale internationale d’estampe 
contemporaine de Trois-Rivières, Conseil de la Culture Mauricie
          Prix de la taille douce, Salon de l’estampe à Paris
          Wrexham Print International, œuvre primée: La tache
2005 Prix Trois-Rivières sans frontière, Grand prix culturel de la ville de Trois-Rivières
2004 Prix International Saint-Denys Garneau pour le livre d’artiste S’enterrer
2002 Prix de la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec, conseil 
régional de la Culture
1994 Premier grand prix des Arts Visuels Stelio Sole, ville de Trois-Rivières

Cofondatrice de l’Atelier Presse Papier et de la Biennale internationale d’estampe con-
temporaine de Trois-Rivières, dont elle assure la présidence. Elle a aussi participé à de 
nombreuses biennales d’estampes et des expositions collectives sur les 5 continents. 
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Летети/Flying; бакропис, сува игла, берсо/eau-forte pointe sèche, berceau; 20x20cm

На корицама/Sur la couverture: Крст/La croix
бакропис, сува игла, берсо/eau-forte, pointe sèche, berceau; 20x20cm

Финансијска подршка/L’aide finnanciaire
Conseil des Arts et lettres du Québec

Corporation développement culturel de Trois-Rivières
Ambassade du Canada, Belgrade

Радови из циклуса “Природа универзума” настали су 2008-2013.
Les œovres de la série “La nature de l’Univers” ont été créés dans la période 2008-2013


