1955

Rosemarie Hess funda el 2 de novembre
la Bilblioteca Alemanya, situada al
carrer València, en una iniciativa de
l’aleshores cònsol general d’Alemanya,
Dr. Schaffarczyk.

1956

Comencen les primeres activitats culturals amb un cicle mensual de projeccions
de cinema “Deutschlandspiegel”, i els
primers cursos d’alemany amb dos
professors, la Sra. Tech i el Sr. Strack.

1957

1959

1963

1968

La Biblioteca Alemanya es trasllada
a la Gran Via 591.

La Biblioteca Alemanya es converteix
en l'Institut Alemany de Cultura.

L’Institut s’incorpora a la xarxa mundial
del Goethe-Institut

S’obra una segona seu al carrer
Diputació per a les aules on
s’imparteixen els cursos.

1972

El Goethe-Institut dona aixopluc al
Grup de Treball, un col·lectiu d’artistes
i intel·lectuals implicat en la lluita
antifranquista.

1975

Premi especial del jurat en els
Premis Sant Jordi de Cinematograﬁa
que atorga RTVE.

1977

1978

1979

1980

Actuació del cantautor Wolf Biermann
a la biblioteca de l’Institut.

Col·laboració en la creació de
l’“Aula-Brecht” al Saló Diana.

Exposició “Modernisme, Art Nouveau,
Jugendstil” a la Fundació Joan Miró.

Cicle “Cinema Experimental Alemany”
a la Filmoteca de Catalunya.

1982

Commemoració del cent-cinquentenari de
la mort de Goethe amb un cicle de seminaris, de conferències, de cinema i
representacions teatrals en una col·laboració amb la Universitat de Barcelona.

1983

Commemoració del centenari de Richard
Wagner a en una col·laboració amb la
Universitat Autònoma de Barcelona.

1985

Pina Bausch desembarca per primera
vegada a Espanya amb “1980”, primer
espectacle de dansa contemporània
representat al Mercat de les Flors.

1986

Exposició “El llibre alemany: instrument
de diàleg cultural amb Catalunya”. Una
mostra de 1400 llibres de 152 editorials
de la RFA i Catalunya.

1986

“Setmana de cinema alemany” a la
Filmoteca de Catalunya.

1987

Debat sobre “La correspondència entre
Sigmund Freud i Carl G. Jung” amb
motiu del 10è aniversari de la Biblioteca
Freudiana de Barcelona

1990

Coorganització del ”Festival Jazz
Haus Colonia”.

1990

Presència cultural alemanya a Barcelona
i Terrassa”, un programa cultural de
quatre mesos amb dansa, teatre, concerts, conferències i fotograﬁa alemanya.

1991

Primer concert a Espanya dels
“Einstürzende Neubaten”, organitzat
pel Goethe-Institut.

1996

Exposició “BERLIN POTSDAMER
PLATZ. Una parte de la metrópoli
como experimento”.

1998

1998

2002

2005

Trasllat al carrer Manso 24-28 en una
antiga fàbrica de galetes remodelada.

“Berlín a Barcelona”, vuit mesos de
dansa, música literatura, cinema , art
multimèdia i teatre berlinès a la ciutat.

Setmana de les Lletres Alemanyes.

El Goethe-Institut rep el Premi Príncep
d‘Astúries de Comunicació i Humanitats.

2005

2007

2007

2009

Celebració del 50 anys del
Goethe-Institut Barcelona.

Comencen les emissions de Goethe
Kultur Info a Infoidiomes de BTV.

Jornades “Berlín-Barcelona, una transferència poètica” per presentar el panorama poètic més innovador de Berlín.

Festa de celebració dels 20 anys de
la caiguda del Mur de Berlín.

2011

Celebració a l’Arc de Triomf
d’“Alemanya a Barcelona”.

2011

“Teatre Jove: una història d’èxit” , taules
rodones sobre les condicions i possibilitats del teatre Juvenil. Una col·laboració
amb diferents teatres de la ciutat.

2012

Commemoració dels 200 anys de la
primera publicació del llibre de contes
dels Germans Grimm amb una jornada
festiva a la Casa Golferichs.

2012

2012

2014

2014

2015

Primer Cicle de Cinema Alemany Actual
a la Filmoteca de Catalunya.

“Oh Tannembaum! Designer Christmas
Trees”, concurs de disseny amb exposició sobre el tema l’arbre de Nadal.

Trasllat al carrer Roger de Flor 224.

Primera exposició d’art contemporani
“Goethe-Diàlegs”.

60 aniversari del
Goethe-Insitut Barcelona.

