
Κωνσταντίνος Λαδιανός, ατοµική έκθεση

 Στην έκθεση στην γκαλερί CAN o Kωνσταντίνος Λαδιανός µας 
εισάγει σε έναν κόσµο ο οποίος είναι δοµηµένος µε κέντρο του τον 
άνθρωπο. Οι σκηνές των έργων του παραπέµπουν κάπως στο κίνηµα του 
Μαγικού Ρεαλισµού παρ’όλ’αυτά οι φιγούρες του είναι ιδιαίτερα 
παράξενες, συχνά ασκητικές σαν να είναι βγαλµένες από βυζαντινές 
εικόνες ή αλλόκοτα παραµύθια. Πάντοτε µονάχες, άλλοτε πλαισιωµένες 
από λουλούδια, άλλοτε γυµνές και άλλοτε παράξενα ντυµένες, 
ξετυλίγουν µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αφηγηµατική πλοκή η οποία 
επαναπροσδιορίζει τα σύνορα µεταξύ φαντασίας και πραγµατικότητας και 
χαρακτηρίζεται από µία ισάξια αποδοχή του καθηµερινού και του 
απίθανου, του κοινού και του εκπληκτικού αναµιγνύοντας το προσωπικό, 
το θρησκευτικό, το µυθικό και το λυρικό µε την κατά βάθος διερεύνηση 
της ανθρώπινης ύπαρξης και του κόσµου που µας περιβάλει.
 
 Βασισµένος στην ίδια την αντίφαση που διαφαίνεται στον όρο 
Μαγικός Ρεαλισµός, ανάµεσα στο µαγικό και το πραγµατικό που µοιάζουν 
ασυµβίβαστα o Λαδιανός δηµιουργεί τη δική του προσωπική µυθολογία. 
Γεµάτη ανθρώπους και τέρατα. Πλάσµατα που µοιάζουν να ανήκουν σε 
ξεχωριστές φυλές. Πρόσωπα που είναι βγαλµένα από τη σύγχρονη ζωή και 
ταυτόχρονα µοιάζουν “µη πραγµατικά”. Ήρωες, θύµατα, µάρτυρες ή 
µάγοι. Ο “καθρέφτης” αυτών των πλασµάτων είναι το πρόσωπό τους και ο 
µικρόκοσµος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Κι ενώ η ιστορία έχει ως 
υποχρέωση να µεταφέρει την πληροφορία για το κοινωνικό status ή για 
την θέση ή το ρόλο των προσώπων στην κοινωνία, ο ζωγράφος µας 
παραδίδει µέσα από τα πορτρέτα µια χαρτογράφηση της ίδιας της ψυχής 
κι ενός κόσµου υπερβατικού, πέρα από ότι βλέπουµε και πίσω από κάθε 
φόρµα και εικόνα.
 

Bio.
Ο Κωνσταντίνος Λαδιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Τα τελευταία 
χρόνια ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
Ασχολείται κυρίως µε τη ζωγραφική και το κέντηµα ενώ η ανθρώπινη 
φιγούρα βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του µέσα  από την 
οποία βρίσκει έκφραση η οντολογική ανησυχία του πάνω σε θεωρίες 
πίστης, πολιτισµού και αισθητικής. Μέχρι σήµερα έχει πραγµατοποιήσει 
διάφορες ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις όπως την “Feed me” στη 
γκαλερί GazonRouge Loraini Alimantiri, “Lustlands” στο Family 
Business στη Νέα Υόρκη, “Hell Αs Pavilion” στο Palais de Tokyo στο 
Παρίσι, “(O)IKEA Hydra School Projects” στην Ύδρα, “Paint-id” στο 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, “Ό,τι Αποµένει 
είναι µέλλον” στην Πάτρα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και 
άλλες.
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