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A Casa de Nietzsche
Weingarten 18
D-06618 Naumburgo
Alemanha
Tel. : +49 (0)3445-201638

Francisca e Frederico Nietzsche

Administração
Tel : +49 (0)3445-261133
Fax : +49 (0)3445-261158
info@friedrich-nietzsche-stiftung.de

Frederico Nietzsche (1844-1900) influenciou o pensamento do
século XX de forma marcante, como nenhum outro escritor ou
filósofo. Passou grande parte de sua infância e de sua juventude em
Naumburgo. Sua mãe mudara-se para esta cidade em 1850 com os
filhos Frederico e Elisabete, após o falecimento, no ano anterior, de
seu marido Carl Ludwig Nietzsche, pastor em Röcken.
Em Naumburgo, Frederico Nietzsche frequentou a Escola Primária
e o Liceu da Catedral. E mesmo após ter obtido uma bolsa de
estudos em 1858 no Internato Schulpforte, situado nas cercanias, a
casa materna em Naumburgo permaneceu como o centro de sua
vida, até quando viveu mais longe, na Suíça, França ou Itália, em
idade adulta.
Em 1858, a família mudou-se para a casa situada em Weingarten 18,
onde Francisca viveu até à morte no ano de 1897. A partir de 1890,
ela cuidou do seu filho doente, numa entrega total, sacrificando-se
até à exaustão. Em 1893, sua irmã Elisabete fundou o Arquivo
Nietzsche no rés-do-chão da casa. Uma exposição permanente
documenta a vida e a obra do filósofo. Exposições temáticas sobre
literatura, arte e história da cultura completam a oferta da casa.
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Horário de abertura:
De terça-feira a sexta-feira:
Das 14.00 às 17.00 horas
Sábado e domingo:
Das 10.00 às 17.00 horas

Entradas:
4,- euros / 3,- euros (com
desconto)
Entrada livre para menores
de 18 anos
e para alunas e alunos.

NietzscheDokumentationszentrum:
Aberto durante todo o dia,
mediante acordo prévio.
O Centro de Documentação Nietzsche festejou a sua abertura oficial
no dia 10 de Outubro de 2010. Esta abertura resultou de um
concurso público internacional em que participaram mais de 450
arquitectas e arquitectos de toda a Europa. O projecto escolhido foi
atribuído ao escritório de arquitectura Kirchmeier Graw & Brück com
sede em Weimar. A cidade de Naumburgo (Saale) executou a obra
onde hoje se situa a Fundação Friedrich Nietzsche.
A principal tarefa do Centro de Documentação Nietzsche (CDN)
consiste em cuidar e acarinhar a colecção de Nietzscheana,
completando-a constantemente a fim de disponibilizá-la ao leitor
interessado. Congressos científicos, reuniões, concertos, oficinas
criativas, debates, sessões de leitura e exposições sobre temas da
actualidade arredondam a oferta. Outros organizadores de eventos
são convidados a alugar o CDN para os devidos efeitos.
Disponha do arquivo, da biblioteca e do catálogo do CDN! Navegue
na internet: www.nietzsche-portal.eu, www.friedrich-nietzschestiftung.de e www.nietzsche-gesellschaft.de. Visite a Casa de
Nietzsche! Ela está ligada por um pátio interior ao Centro de
Documentação Nietzsche. Assim, ambas as Casas constituem um
"lugar de memória".

