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Homenagem às obras de Anne VERNON
no Château de la Messardière
de 14 de abril a 14 de junho de 2016
Anne VERNON, artista eterna, humanista e grande apaixonada pela natureza, será recebida
por Alexandre Durand-Viel, Diretor Geral do Château de la Messardière em Saint-Tropez, na
totalmente reformada Galerie Victoire, assim que o palácio cinco estrelas iniciar sua
temporada de 2016.
Anne VERNON é uma artista, uma artista imensa! De sua carreira de atriz ela manteve o
porte elegante e a dicção, a arte de "contar", de encenar. Para ela, a pintura é uma forma de
meditar, um ato espiritual. Ela reencontra suas origens pintando telas enriquecidas com
cores e personagens. Em cada uma delas reina uma ingenuidade no mistério, um mundo
entre as fronteiras da realidade e da fantasia. O palco, que a atriz deixou depois de ter
atuado em aproximadamente cinquenta filmes e peças na França e no exterior, reaparece
em sua obra pictural.

A artista teatraliza seus quadros. De seu pincel surgem personagens tresloucados, burlescos,
inspirados no teatro e no circo. Ela associa seus temas prediletos: a vida, a morte, o teatro, o
mundo religioso que "sensualiza" e ironiza. O talento de desenhadora permite abordar todos
os assuntos com justeza, precisão. Um mundo irreal, mas tão surpreendente que o olhar se
deixa levar pela tela para atravessá-la. As cores, um turbilhão de formas, um mundo de
encantamento e ambiguidade cativam o espectador.
A partir de 14 de abril de 2016, e durante 2 meses, ela revelará os segredos de seu universo
pictural e seus mais belos quadros, que já convidam ao sonho.

Livre e sem submissão, Anne VERNON assina seus quadros com um "FMR", símbolo de um
não pertencimento a uma escola ou movimento artístico.
Mas Anne VERNON, mulher independente como ela é, também sabe se fazer desejar. No
início dos anos 1970, não teve dúvidas em abandonar a profissão de atriz para reencontrar
suas origens em sua propriedade de Grimaud, na região do Var, onde viveu cerca de dez
anos de forma autossuficiente dedicando-se à sua grande paixão: pintar. Depois de um
rápido retorno a Paris nos anos 80, durante os quais viajou bastante, instalou-se há 30 anos
no alto da cidade velha de Cogolin, onde pinta em silêncio no ateliê no fundo do jardim de
sua bela casa. Ela não busca a celebridade, ela faz prova do pudor e da modéstia próprios às
pessoas que têm em si um talento inato e completamente natural. Hoje, ela aceita dividir
seu trabalho com o público em um lugar mágico, também marcado por uma dimensão
espiritual, no centro de um ambiente protegido de 10 hectares: o Château de la
Messardière.
Anne VERNON nasceu em 9 de janeiro de 1924 em Saint-Denis, na região de Paris. Depois de
estudar na Escola de Artes Aplicadas à Indústria, na França, com 16 anos foi admitida como
modelista da marca Rochas.
Em 1944, recebeu uma proposta para passar um teste no cinema. Este foi o ponto de partida
de sua carreira, tendo atuado sem descanso no cinema e no teatro. Interpretou ao lado de
Marcel Achard, Daniel Gelin, Jean Marais, Fernand Ledoux, Pierre Fresney, Catherine
Deneuve, etc., e em aproximadamente cinquenta produções, dentre as quais "Eduardo e
Carolina" e "Os Guarda-Chuvas do Amor" (1964).

No começo dos anos 1970, depois de algumas aparições na televisão, abandonou a profissão
de atriz para se consagrar à pintura em sua propriedade de Grimaud, na região do Var, onde
viveu durante cerca de dez anos de forma autossuficiente.
Erguido no topo de sua colina, como um tesouro no centro do vilarejo de Saint-Tropez, o
castelo é, há muitos anos, o ponto de encontro dos apaixonados pela atmosfera serena e
luminosa que impregna o local carregado de história.
Palácio desde junho de 2012, esse hotel imprescindível em Saint-Tropez compreende 57
suítes e 60 quartos, cada um dispondo de um terraço e um jardim privativo para que os
hóspedes desfrutem dos sublimes panoramas.
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