Antonio LAPONE
Verkoop-tentoonstelling Nachtelijke Paden
Van 5 tot 29 september 2012

De geest van Expo 58 waart doorheen de creaties van Antonio
Lapone. Deze elegante « ladies » hoeven in niets onder te doen voor
pin-ups als Marilyn. Hun elegantie benadert eerder Grace Kelly of Kim
Novak: mooi, onbereikbaar, het mysterie in hun blik al even diep als
hun halsuitsnijding. Dit alles temidden van grafische composities
waarin design, kleur en verleiding samensmelten. Nachtelijke Paden,
een tentoonstelling van onuitgegeven werken, laat gevoelens en
sensaties de pan uitswingen.
Antonio Lapone werd geboren in Turijn (Italië) in 1970. Hij werkt in zijn geboorteland
als graficus en illustrator. A.D.A. – Antique Detective Agency (3 delen bij Editions
Paquet) is zijn eerste optreden in de stripwereld. Hij wisselt strips en illustraties
af. Zo verscheen bij 9e Monde de portfolio’s Girl Atomik (2002) en Club Colonial
(2003), terwijl de collectie « BD Musique » van Editions Nocturne zijn visie uitgaf op
de Platters (2006) en Stravinsky (2010). Alain Beaulet publiceerde dan weer Rainy
Day (2012). Het erg « jazzy » stripalbum Accords sensibles (scen: Régis Hautière)
verscheen in 2011 bij Glénat/Treize étrange. Antonio Lapone woont en werkt sinds
enkele jaren in België.

Lapone praat over Antonio:
« Mijn grafische roots zitten in de wereld van de publicitaire creaties, de
portfolio’s van affichekunstenaars of modeschetsen. Pagina’s uit tijdschriften
van de jaren 50 en 60, een wereld vol elegantie en grafische composities,
zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie. »
« Ik voel me vast meer « graficus » dan « striptekenaar ». Als ik aan een
pagina werk, zoek ik eerst naar de grafische compositie. Er is altijd een
grafische band tussen mijn platen en mijn doeken. »
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« Als ik naar Expo 58 refereer is dat niet echt nostalgie. Die wereldtentoonstelling
was een magisch moment voor de moderniteit, het design en de grafiek. Ik
ben niet nostalgisch naar het leven in die tijd, maar ik had die droom van
moderniteit wel willen meebeleven. »
« Ik bestudeerde de grafische composities van Marcello Dudovich, een van
de vaders van de moderne, Italiaanse publiciteitsaffiches. Achille Luciano
Mauzan en Leonetto Cappiello, met hun spel van contrasten tussen zwart
en rood, inspireerden mijn composities en mijn kleurenpalet. Leyendeckers,
Savignac en Jack Cole zijn een paar van mijn andere « meesters ». In de
stripwereld bestaat mijn magische vierkant uit Yves Chaland, Serge Clerc,
Ever Meulen en Joost Swarte. »

