
ÉSZT HÉT A MODEMBEN  

2018. április 5-8. 

https://vimeo.com/260069721 

Az Észt Intézet és a Szimplafilm 11. alkalommal rendezi meg Magyarország legnagyobb észt 

összművészeti fesztiválját, az Észt hetet, melynek Budapest és Szeged mellett hagyományosan Debrecen 

is helyszíne. 

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamarával kialakult együttműködésnek köszönhetően immár ötödik éve 

építészeti tárgyú kiállítással indul a debreceni észt program. A fa az észt építészetben című tárlatot 

április 5-én 17.30-kor Debrecen város főépítésze, China Tibor Zsolt nyitja meg a Modemben. Az Észt 

Erdőgazdálkodási és Faipari Szövetség több évszázadot felölelő kiállítása bemutatja a főbb 

épülettípusokat, tendenciákat és figyelemre méltó egyedi épületeket, bőséges példával szolgálva arra, 

hogy milyen változatos és izgalmas módon lehet ezt az ősi alapanyagot a modern építészetben 

felhasználni. A kiállítás április 29-ig tekinthető meg. 

Az építészet mellett a legújabb észt filmterméssel is megismerkedhetnek a kis északi ország kultúrája 

iránt érdeklődők. Lehetséges a Pestis eszén túljárni? Rátalálhat-e az ember 40 fölött a szerelemre? 

Beveszi-e az Arvo Pärtre emlékeztető szórakozott Zeneszerző az extasy tablettát? Mihez kezdjünk, ha az 

apánk rástartol a nőre, akit kinéztünk magunknak? Megannyi kérdés, amelyekre választ kaphatunk az 

észt filmekből.  

Az Amikor a legkevésbé várod című film két főszereplője – egy férfi és egy nő – megrögzött 

szerencsétlenkedők, akikre első ránézésre nemigen mernénk tétet tenni. De még az is lehet, hogy kisül 

valami a találkozásukból… A festői észt tengerparton játszódik A bácsi, aki hasonlít rám, amely egy 

bonyodalmas apa-fiú kapcsolat apropóján a ránk kényszerített közelségről és a letagadhatatlan 

kötelékekről mesél. A rendezőpáros előző filmje, a Cseresznyés dohány három éve már tetszést aratott a 

magyar közönség körében. Az idei program minden bizonnyal legjobban várt vetítése a November, 

amely a hazánkban is rajongótáborral rendelkező észt kultuszregény, az Ördöngös idők alapján készült. 

Az erőteljes képi világú, sejtelmes atmoszférájú felnőttmesében a fekete humor és a romantikus 

szerelem találkozik, és az észt népi hiedelemvilág különös figurái is szerepet kapnak. A filmek sora április 

8-án egy elsőfilmes alkotással ér véget, melynek nemzetközi premierje a Karlovy Vary fesztiválon volt. A 

lánc vége nüanszokban gazdag és finoman szőtt helyzetkomikummal fűszerezett beszámoló egy 

gyorsétterem utolsó napjáról. 

 

A filmeket magyar felirattal vetítik, a belépés a programokra ingyenes. 

További info: esztorszag.hu 

https://www.youtube.com/watch?v=GYyiJ9XYGrA 

https://www.youtube.com/watch?v=uaNQR-llbJA 

https://www.youtube.com/watch?v=j6nXObRVhRc 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx0zqhdVRGo 
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