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Δεκάτη Τρίτη (13η) 
Πέτρος (Μαριάνθη Γρηγοριάδου – Ντοκοπούλου) 
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Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2013 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Γυναίκες - βουλευτές της 13ης Περιόδου της ελληνικής Βουλής αποτυπώνει σε πορτρέτα 
µε έναν εκτυφλωτικό ρεαλισµό η Μαριάνθη Γρηγοριάδου - Ντοκοπούλου στα ζωγραφικά 
της έργα, τα οποία θα εκτίθενται στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών ΑΠΘ από τις 8 Μαρτίου.  

Το Τελλόγλειο σε συνέχεια της οµαδικής έκθεσης Ελεύθερος Χρόνος/ Ερασιτέχνες 
Καλλιτέχνες του ΑΠΘ, που διοργανώθηκε το 2008,  φιλοξενεί και πάλι την έκθεση µιας 
καλλιτέχνιδος υπαλλήλου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Αυτή τη φορά το Τελλόγλειο 
παρουσιάζει της έργα της Μαριάνθης Γρηγοριάδου, εργαζόµενης στην Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου µας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 8 
Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, στο 2ο όροφο του Τελλογλείου.  

Η ηµέρα των εγκαινίων επιλέχθηκε ως τιµή στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της 
Γυναίκας σε συνδυασµό µε τη θεµατολογική ενασχόληση της ζωγράφου, που είναι, αυτή τη 
φορά, το γυναικείο φύλο. Η Γρηγοριάδου συνδέει µε αυτόν τον τρόπο το έργο της ως 
γυναίκας δηµιουργού µε την πολιτική δηµιουργία των γυναικών που δραστηριοποιούνται σε 
ένα δύσκολο περιβάλλον, όπως είναι η κεντρική πολιτική σκηνή και το ελληνικό Κοινοβούλιο.   

Πέρα από ιδεολογικές διαφορές η Γρηγοριάδου δεν επιλέγει µε βάση την πολιτική 
ταυτότητα αλλά το βιολογικό φύλλο. Το παιχνίδι που κάνει µε την ταυτότητα, καθώς 
υπογράφει τα έργα της ως «Πέτρος», εγγράφεται σε µια µακρά παράδοση της µοντέρνας 
τέχνης που επιχειρεί να υπερβεί την περιοριστική ταυτότητα του φύλου.   Η έκθεση θα 
διαρκέσει µέχρι τις 20 Μαρτίου. 

 
Σύντοµο Βιογραφικό –  
 
Πέτρος (Μαριάνθη Γρηγοριάδου) 
Απόφοιτος του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου και εργάζεται ως δάσκαλος µηχανολογικού 
σχεδίου από το 1989. 
Εκ παραλλήλου παρακολούθησε ιδιωτικές και δηµοτικές σχολές σχεδίου και ζωγραφικής στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, ασχολήθηκε µε τις εκδόσεις συγγραµµάτων, την στοιχειοθέτηση 



εντύπων, εξωφύλλων βιβλίων και σηµάτων, την σχεδίαση ρούχων, επίπλων, κοσµηµάτων και 
φωτιστικών, καθώς και την εσωτερική διαµόρφωση σκαφών αναψυχής. 
Η ζωγραφική αποτελεί τη  δεύτερη ενασχόληση, µε το καλλιτεχνικό ψευδώνυµο «Πέτρος», 
δανεισµένο από τον σύζυγό της καθηγητή ΑΠΘ Πέτρο Ντοκόπουλο. Συµµετείχε σε τρεις 
οµαδικές και  τρεις ατοµικές εκθέσεις ζωγραφικής (Θεσσαλονίκη). Έργα της κοσµούν 
ιδιωτικές συλλογές, κατοικίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
ΠΕΤΡΟΣ 
Μαριάνθη Γρηγοριάδου – Ντοκοπούλου 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310996079, 2310996026, 6974355248 
e-mail: marianti@auth.gr 
 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ στο Τελλόγλειο 
1  «Η Θεσσαλονίκη των Τέλλογλου: ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική» 
 
Περισσότερα από 130 έργα από τη συλλογή κυρίως της Αλίκης και του Νέστορα 
Τέλλογλου πιάνουν το νήµα 100 χρόνων ιστορίας της Θεσσαλονίκης στην έκθεση «Η 
Θεσσαλονίκη των Τέλλογλου: ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική», που λειτουργεί στο 
Τελλόγλειο µέχρι τις 31 Μαρτίου. Η εν λόγω έκθεση δεν αποτελεί µόνο εικαστική 
«τεκµηρίωση» της ιστορίας της πόλης: ακολουθεί και τα βήµατα διαµόρφωσης της συλλογής 
του ίδιου του ζεύγους Τέλλογλου, από τις φιλικές συναναστροφές µε καλλιτέχνες µέχρι τη και 
τη δωρεά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Μέσα από αυτή τη διπλή αφήγηση ξεδιπλώνεται η 
πορεία των εικαστικών τεχνών στη Θεσσαλονίκη που είναι στενά συνδεδεµένη µε τα ιστορικά 
γεγονότα, τα οποία τη σηµάδεψαν από το 1912 και µετά. Τη γενική ευθύνη της έκθεσης έχει η 
Καθηγήτρια ΑΠΘ – Γενική Γραµµατέας του ΔΣ του Τελλογλείου  κ. Αλεξάνδρα Γουλάκη – 
Βουτυρά και την επιµέλεια ο Δρ Ιστορίας της Τέχνης κ. Παναγιώτης Μπίκας.  Στην έκθεση, 
εκτός των έργων  από τη Συλλογή των Τέλλογλου, φιλοξενούνται και έργα καλλιτεχνών από 
συλλέκτες φίλους του Τελλογλείου καθώς και έργα µελλοντικών δωρεών. 
 
 
2  «Η µετανάστευση τότε…» 
 
Δεκάδες ασπρόµαυρα φωτογραφικά καρέ από το κύµα της µετανάστευσης Ελλήνων 
στη Γερµανία, κατά τη δεκαετία του ’60, αποτυπώνουν το κλίµα της εποχής στη νέα έκθεση 
του Τελλογλείου Ιδρύµατος Τεχνών ΑΠΘ, που θα διαρκέσει µέχρι τις 6 Μαρτίου 2013. Η 
έκθεση συνδιοργανώνεται από το Τελλόγλειο, τον Ελληνο – Γερµανικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο «DIALOGOS» και τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της 
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη. Σηµειώνεται πως η 
συγκεκριµένη έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε πέρυσι στο Ντελµενχόρστ και φιλοξενήθηκε 
στους χώρους της Volkshochschule. Επιµελητής της έκθεσης από πλευράς του Ελληνο-
Γερµανικού Πολιτιστικού Συλλόγου " Dialogos", ο κ. Σταµάτης  Καραµούζης.  Η έκθεση έχει  
χωριστεί σε δέκα θεµατικές ενότητες για  να διευκολύνει την αφήγηση  και την περιήγηση των 
επισκεπτών. Κάθε θεµατική ενότητα έχει επεξηγηµατικό κείµενο στα ελληνικά και τα 
γερµανικά. Οι 10 θεµατικές ενότητες της έκθεσης είναι οι εξής: Η δουλειά στο εργοστάσιο 
της Γερµανίας, Στενάχωρες συνθήκες στέγασης, Λιτή διαβίωση στην Ελλάδα, Αναχώρηση, Η 



ζωή των Ελλήνων στο Delmenhorst, Εκδροµές και εκδηλώσεις, Χαρά και λύπη, Ατοµική 
αναζήτηση εργασίας στη Γερµανία, Σύµβολα κύρους "Τα καταφέραµε...", Ταξίδια. 
 
 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ 

Ωράριο λειτουργίας εκθεσιακού χώρου: 
Δευτέρα: κλειστά 
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή: 10.00 – 13.00 
Τετάρτη: 10.00 – 19.00 
Σάββατο – Κυριακή: 10.00 – 18.00 
Η γενική είσοδος στον εκθεσιακό είναι 5 ευρώ,  
διατίθενται µειωµένα εισιτήρια  
και ισχύουν πολλές ατέλειες. 
--- 

Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών ΑΠΘ 
Αγ. Δηµητρίου 159Α, 54636 Θεσσαλονίκη 
τηλ.: 2310247111, 2310991610, fax: 2310991610 
www.telogl ion.gr  
e-mail: te logl ion@telogl ion.gr  
www.facebook.com/pages/Τελλόγλειο -Ίδρυµα -Τεχνών -ΑΠΘ  
ht tps: / / twi t ter .com/telogl ion 
 
 
 

Με την παράκληση να δηµοσιευτεί ή να µεταδοθεί  
 
 

 


