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TÄNAVUNE "SAKSA KEVAD" SAABUB MAHUKA JA 
MITMEKÜLGSE PROGRAMMIGA 
 
25. aprillil algab Tallinna Goethe Instituudi ja Saksamaa Liitvabariigi 
Suursaatkonna korraldatud iga-aastane üritustesari “Saksa kevad”, mis hõlmab 
enam kui 50 sündmust, nende hulgas kontserte, näitusi, filmiprogrammi ja 
teatrilavastusi. Tänavu keskendub programm Saksamaa liidumaale Baden-
Württembergile, kus tegutsevad riigi ühed olulisimad kultuuriinstitutsioonid 
ning mis paistab silma uuendusliku majandus- ja teadustegevusega. 
 
“Baden-Württemberg on koduks nii käokellale kui ka Mercedesele. Seda Edela-
Saksamaal asuvat suurt liidumaad iseloomustabki kõige paremini uuendusmeelne 
mõtlemine ja see väljendub kultuuris ning ka majanduses ja teaduses,” rääkis 
Tallinna Goethe Instituudi juhataja dr Eva Marquardt. 
 
“Saksa kevade” programmi kuulub enam kui 50 sündmust üle Eesti, nende hulgas 
kontserdid, näitused, filmiprogramm ja teatrilavastused. Valdav osa programmist 
on ühel või teisel moel seotud sündmuse tänavuse partneri, Saksamaa liidumaa 
Baden-Württembergiga. 
 
Tallinna Goethe Instituudi tähtsündmused “Saksa kevade” raames on: 

Kristjan Randalu kvinteti uue kava „Limes Occidentalis“ esmaettekanne 
Jazzkaare raames (25.04 Viljandi Pärimusmuusika Ait; 26.04, Vaba Lava), mille 
temaatika keerleb tänase rahvaste rände ümber; see seob ka ansambli liikmeid – 
sündimine ühte kultuuriruumi ning siirdumine mujale; 

Karlsruhe kunsti- ja meediakeskuse ZKMi rahvusvaheline näitus “Globaalne 
kontroll ja tsensuur” (29.04–18.06, Tallinna Kunstihoone), mis keskendub 
digitaalsete andmete vahendamise, omamise ja kasutamisega seotud küsimustele, 
kahtlustamiskultuuri levikule ning sellest välja kasvavale enesetsensuurile ja 
vaikivale kaasosalusele; 

“Saksa kino” filmiprogramm sisaldab kuut rahvusvaheliselt auhinnatud 
eritüüpset filmi viimastest aastatest, mis linastuvad Eestis esmakordselt. Kõik 
filmid on seotud Baden-Württembergiga (02.–07.05, kino Artis, Tallinn ja kino 
Cinamon, Tartu); 

Chris Kondeki ja Christiane Kühli ning koostöös teatrikeskusega Vaba Lava 
sündiv uuslavastus, multimeediaperformance “Eritunnused” virtuaalkeskkonna 
nähtamatutest ja tumedatest külgedest (esietendus 22.05, Vaba Lava); 

kahe Saksamaa olulisima vabakutselise dokumentaalteatritegija Hans-
Werner Kroesingeri ja Regine Dura lavastus “Komistuskivid” (25.05, Vaba Lava), 
mis rekonstrueerib originaaldokumentide, artiklite, mälestuste ja tunnistajate 
intervjuude abil Karlsruhe Riigiteatri antisemiitliku olustiku pärast Hitleri 
võimuletulekut. 
 
Üritustesari “Saksa kevad” algab 25. aprillil ning kestab 25. maini. Programmi 
kureerivad Tallinna Goethe Instituut ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond 
koostöös seekordse partneri, liidumaa Baden-Württembergiga. Üritustesari toimub 
alates 2010. aastast, hõlmates mitmekülgset kultuuriprogrammi, samuti sündmusi 
teaduse ja majanduse alalt. “Saksa kevade” eesmärk on tutvustada Saksamaad, 
luua siinsete organisatsioonidega uusi kontakte ning elavdada Eesti-Saksa 
koostööd.  
 
FOTOD: https://goo.gl/leA9eh 
 
Lisainfo: 
www.goethe.de/eesti 
www.saksakevad.ee 
http://www.facebook.com/goetheinstitut.estland 


