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“SAKSA KEVADE” PROGRAMMIS TUUAKSE KA SEL 
KORRAL VAATAJATENI SAKSA KINO 
MITMETAHULISUS 
 
Kuu aega vältava “Saksa kevade” mahukasse ja mitmekülgsesse programmi kuuluvad ka 
kuus erinäolist rahvusvaheliselt auhinnatud saksa filmi viimastest aastatest. Filme 
näidatakse 2.–7. maini Tallinnas kinos Artis ning Tartus kinos Cinamon. Kõik filmid 
linastuvad Eestis esmakordselt ning on ühel või teisel moel seotud Saksamaa liidumaa 
Baden-Württembergiga, mis on seekord Tallinna Goethe Instituudi ja Saksamaa 
Liitvabariigi Suursaatkonna korraldatud “Saksa kevade” partner. 
 
“Saksa kino” kavas on kuus erinäolist filmi, mis linastuvad Eestis esmakordselt ning on ühel 
või teisel moel seotud Saksamaa liidumaa Baden-Württembergiga, mis on seekord Tallinna 
Goethe Instituudi ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna korraldatud “Saksa kevade” 
partner. 
 
Filmide lühikirjeldused:   
“Kivist süda” (“Das kalte Herz, 2016; režissöör: Johannes Naber), mis räägib põhiväärtustest 
ning nende muutumisest. Lugu põhineb 19. sajandi algusest pärineval samanimelisel 
muinasjutul.  
“Offline – elu ei ole arvutimäng” (“Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel”, 2016; režissöör: 
Florian Schnell), mille peategelane on tagasihoidlik noormees, kes veedab suurema osa ajast 
internetis, kuid on sunnitud reaalsesse maailma naasma ning seal pärisvõitlusi maha pidama.  
“Süüdlane” (“Verfehlung”, 2015; režissöör: Gerd Schneider), mille keskmes on katoliku preestri 
kahtlustamine ühe noore seksuaalses ärakasutamises ning ametivenna suutmatus valida tõe, 
sõpruse ja kiriku vahel, mis viib vaikimiseni.   
“Taeva õnnistus” (“Ein Geschenk der Götter”, 2014; režissöör: Oliver Haffner) räägib loo 
näitlejannast, kes töötuks jäädes satub juhtima näitekursust teistele töötutele. Meeleheitel 
seltskonnast vormub naise käe all pikkamööda suurepärane trupp, kellega tuuakse lavale 
teatriklassika „Antigone“.  
“Pühendunud süda” (“Zerrumpelt Herz”, 2014; režissöör: Timm Kröger) on vaikne ja poeetiline 
film, mis mängib geniaalsuse ja hullumeelsuse, kunsti ja looduse vastandustega. Loo keskmes 
asub abielu lahutanud ja üksildasse metsaonni elama asunud andekas helilooja.  
“Rämpsudetektiiv” (“Trash Detective”, 2013/2014; režissöör: Maximilian Buck) on must 
krimikomöödia kohalikust prügikorjajast, veidrikust ja joodikust, kes hakkab omal käel 
pealtnähtud mõrva juhtumit lahendama ning avastab selle käigus väikelinna tumedaid 
saladusi.  
 
Filmid linastuvad 2.–7. maini Tallinnas kinos Artis ning Tartus kinos Cinamon. Filmide 
põhjalikumad tutvustused ning täpne kava asub siin: www.goethe.de/saksakino 
 
“Süüdlane”, “Taeva õnnistus” ja “Pühendunud süda” on leitavad ka Goethe Instituudi 
filmiarhiivist, kust laenutatakse filme tasuta filmiteekidele, filmiklubidele, filmifestivalidele, 
kultuuri- ja haridusasutustele mitteärilisel eesmärgil esitamiseks. 
 
Üritustesari “Saksa kevad” algab 25. aprillil ning kestab 25. maini. Programmi kureerivad 
Tallinna Goethe Instituut ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond koostöös seekordse partneri, 
liidumaaga Baden-Württemberg. Tänavune programm hõlmab enam kui 50 sündmust, nende 
hulgas kontserte, näitusi, filmiprogrammi ja teatrilavastusi aga ka sündmusi teaduse ja 
majanduse valdkonnast. Üritustesari toimub alates 2010. aastast eesmärgiga 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 


