
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur Ausstellungseröffnung 

Sehr geehrte PartnerInnen und FreundInnen der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles-Universität, 

am 1.11.2021 wären Ilse Aichinger, eine der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, und ihre 
Zwillingsschwester Helga einhundert Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeichnet die Wanderausstellung „Es begann mit 
Ilse Aichinger 1921-2021“ den Lebensweg und das Schaffen der großen österreichischen Autorin nach und streift dabei immer 
wieder die so andere Geschichte ihrer Schwester, die 1939 vor den Nazis nach England flüchten musste und später Künstlerin 
wurde.  

Wir freuen uns, diese Ausstellung nun bei uns an der Abteilung zeigen zu können und laden Sie herzlich zur Eröffnung mit 
Lesungen von Texten Ilse Aichingers in deutscher und griechischer Sprache ein. Die Übersetzungen wurden zum Teil von 
Studierenden ausgeführt, die sie in der Institutsbibliothek dann auch selbst vortragen werden. 

Wir erwarten Sie am  

Dienstag, den 8. November von 18.30 Uhr bis 21 Uhr  

in den Räumen der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie, Alte Philosophische Fakultät, 3. Stock.     

 

 

Πρόσκληση στα εγκαίνια περιοδικής έκθεσης 

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στα 
εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης για τη ζωή και το έργο της Ίλζε Άιχινγκερ 

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου στις 18:30 -21:00 στο Παλαιό Κτήριο της Φιλοσοφικής, στον τρίτο όροφο. 

H αυστριακή συγγραφέας Ίλζε Άιχινγκερ (1921-2016) κατείχε μια σταθερή, συνεχή, και «υπονομευτική», όπως 
χαρακτηρίστηκε, παρουσία στα γράμματα που την καθιέρωσε ως μια από τις πιο σημαντικές φωνές της μεταπολεμικής 
γερμανόφωνης λογοτεχνίας. Με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννησή της το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας τιμά 
την Άιχιγκερ με μια περιοδεύουσα έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι βασικοί σταθμοί της ζωής της και φωτίζονται οι 
ποικίλες όψεις του συγγραφικού της έργου.  

Την έκθεση αυτή φιλοξενεί το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και σας προσκαλεί στα εγκαίνια, στα 
οποία φοιτήτριες και φοιτητές του τμήματος θα αναγνώσουν επιλεγμένα έργα της  Ίλζε Άιχινγκερ στο πρωτότυπο και σε 
ελληνική μετάφραση. 


