Το σπίτι του Nietzsche

και το Κέντρο Τεκμηριώσεων Nietzsche

Ίδρυμα Friedrich Nietzsche
www.nietzschehaus.de
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To σπίτι του Nietzsche
Weingarten 18
D-06618 Naumburg
Tηλ.: 03445-201638

Franziska και Friedrich Nietzsche

Διοίκηση
Τηλ.: 03445-261133
Φαξ: 03445-261158
info@friedrich-nietzsche-stiftung.de

Friedrich Nietzsche (1844-1900), σφράγισε τη διανόηση του 20ου αιώνα
όπως κανένας άλλος συγγραφέας ή φιλόσοφος, πέρασε το μεγαλύτερο
μέρος της παιδικής και νεανικής του ηλικίας στο Naumburg. Η μητέρα του
μετακόμισε με τα παιδιά της Friedrich και Elisabeth σε αυτή τη πόλη το
1850, ένα χρόνο μετά από το θάνατο του συζύγου της, Carl Ludwig
Nietzsche, ιερέα στο Röcken.
Στο Naumburg ο Friedrich Nietzsche φοίτησε στο δημοτικό σχολείο και
λύκειο του καθεδρικού ναού. Αν και το 1858, όταν έλαβε υποτροφία για το
κοντινό κολλέγιο Schulpforte, όμως το σπίτι της μητέρας του στο Naumburg
παρέμεινε το κέντρο της ζωής του.
Το 1858 η οικογένεια μετακόμισε στο σπίτι στην οδό Weingarten 18, όπου
έζησε η Franziska Nietzsche μέχρι το θάνατό της το 1897. Από το 1890
περιέθαλψε στοργικά και με υπεράνθρωπη θυσία τον άρρωστο γιο της. Η
αδελφή του Elisabeth ίδρυσε το 1893 στο ισόγειο του σπιτιού το Αρχείο
Nietzsche.
Μια μόνιμη έκθεση τεκμηριώνει λεπτομερώς τη ζωή και το έργο του
φιλοσόφου.
Ειδικές εκθέσεις λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και άλλων πολιτιστικών και
ιστορικών θεμάτων συμπληρώνουν την προσφορά του Nietzsche-Haus.
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Ωράριο Λειτουργίας:
Τρίτη – Παρασκευή:
14.00 - 17.00
Σάββατο/Κυριακή:
10.00 - 17.00
Είσοδος:
4,00 Ευρώ / 3,00 Ευρώ
(μειωμένο)
άτομα κάτω των 18 ετών
και μαθητές/μαθήτριες
ελεύθερη είσοδος
Κέντρο Τεκμηριώσεων
Nietzsche
Ανοιχτά όλη την ημέρα
κατόπιν συνεννόησης.

Το Κέντρο Τεκμηριώσεων Nietzsche εγκαινιάστηκε στις 15 Οκτωβρίου 2010.
Το Κέντρο χτίστηκε μετά από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό στον οποίο
συμμετείχαν περισσότεροι από 450 αρχιτέκτονες, άνδρες και γυναίκες από
όλη την Ευρώπη. Το σχέδιο που επιλέχθηκε ήταν του αρχιτεκτονικού
γραφείου Kirchmeier Graw & Brück στο Weimar. Στη πόλη Naumburg (Saale)
υλοποιήθηκε το έργο όπου βρίσκεται σήμερα το Ίδρυμα Friedrich Nietzsche.
Ο κύριος σκοπός του NDZ είναι η φροντίδα της πολύ σημαντικής και μεγάλης
σ υλ λ ο γ ή ς N i e t z s c h e a n a , σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ς τ ην σ υ ν ε χ ώ ς κα ι
προετοιμάζοντας την ώστε να τεθεί στη διάθεση της έρευνας. Επιστημονικά
συνέδρια, κονσέρτα, δημιουργικά εργαστήρια, διασκέψεις, εκδηλώσεις,
ανάγνωση βιβλίων, εκθέσεις για επίκαιρα θέματα συμπληρώνουν τη
προσφορά του Κέντρου.
Άλλοι οργανωτές και οργανώτριες εγκάρδια καλούνται να νοικιάζουν το
NDZ. Αξιοποιήστε το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και το κατάλογο του NDZ,
αναζητήστε τα στη διαδικτυακή πύλη: www.nietzsche-portal.eu, www.friedrich-nietzsche-stiftung.de καθώς και www.nietzsche-gesellschaft.de και
επισκεφθείτε το Σπίτι του Nietzsche. Αυτό συνδέεται μέσω ενός εσωτερικού
προαύλιου χώρου με το NDZ. Έτσι τα δυο σπίτια αποτελούν τόπο μνήμης.
Σας περιμένουμε!

