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ALKUTEKSTITALKUTEKSTIT

Pian sata vuotta täyttävä Iin Yöväentalo narisee jälleen 
liitoksissaan, kun kauhun ystävät valtaavat sen marras-
kuisen viikonlopun ajaksi. Entistä synkempään ajankoh-
taan järjestettävä kahdestoista IIK!! on totuttuun tapaan 
edustava sekoitus uutta ja vanhaa. Yhteistyö helsinkiläi-
sen Night Visions -festivaalin kanssa ja IIK!!-yöryhmän 
cinefiilinen salapoliisityö tuovat taas Yöväentalon valko-
kankaalle liudan harvinaisuuksia arkistojen kätköistä ja 
sarjan parasta nykykauhua maailman festivaaleilta.
 Yksi ohjelmiston kohokohdista on perinteinen 
mykkäelokuvakonsertti, jossa nähdään tänä vuonna Tri 
Caligarin kabinetin ohjaajan Robert Wienen hyytävä 
Orlacin kädet. Antti Utriaisen ja Tuure Paalasen
säestys takaa aidon menneiden aikojen elokuvaelämyk-
sen. Kulttikasvo Udo Kierin Suomen-vierailua kunni-
oitetaan kolmella 1970-luvun Kier-elokuvalla, mukana 
Paul Morrisseyn hervottomat goottilaiset kauhuko-
mediat Flesh for Frankenstein ja Blood for Dracula. 
Ajankohtainen on myöskin Brian de Palman ikihirveä 
Carrie, jonka uusintafilmatisointi pyörii tätä lukiessanne 
jo Suomenkin teattereissa. 
 Kovimpien kauhufriikkien kestävyyttä koetellaan 
illasta aamuun kestävässä leffamaratonissa, joka kulkee 
tällä kertaa nimellä Kannibaalien yö. Kolmen luunkovan 
ihmissyöntielokuvan lisäksi Yössä herkutellaan matojen 
mussutuksella (The Worm Eaters) ja suurenmoisella 
huonouden huipentumalla (juuri restauroitu Ö-klassikko 
Manos: The Hands of Fate). Hyvää ruokahalua!

Antti Näyhä, festivaalijohtaja
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ORLACIN KÄDET

SÄESTYS: ANTTI UTRIAINEN & 
TUURE PAALANEN 

Orlacin kädet säestää mykkäelokuvasäestyksillään 
laajalti kiitosta kerännyt duo Antti Utriainen (piano) ja 
Tuure Paalanen (sello). Utriainen oli mukana säestä-
mässä myös vuoden 2010 IIK!!-festivaalin yleisösuosik-
kia Tri Caligarin kabinettia.

ORLACIN KÄDET
Mykkäelokuvakonsertti – La 16.11. klo 17.00 

(Orlacs Hände / The Hands of Orlac)
o. Robert Wiene, Saksa/Itävalta 1924. 35 mm. 

Restauroitu laitos: F. W. Murnau Stiftung, 2001.
Tekstitys: suomi. 98 min (21 kuvaa/sek). K7.

Robert Wienen Tri Caligarin kabinetti (1919, IIK!! 
2010) oli saksalaisen ekspressionistisen kauhuelokuvan 
tärkeimpiä teoksia. Viisi vuotta myöhemmin Wiene 
ohjasi Itävallassa toisen kauhuelokuvan, Orlacin kädet,
joka on jäänyt jälkipolvilta harmittavan usein Caligarin
varjoon.
 Konserttipianisti Paul Orlac menettää junaonnet-
tomuudessa kätensä ja hänen uransa näyttää olevan 
ohi, kunnes huippukirurgi saa vaikeassa leikkauksessa 
korvattua kädet tuoreilla siirrännäisillä. Pianonsoitto ei 
kuitenkaan tunnu uusilla käsillä sujuvan – sen sijaan 
herkkä taiteilija alkaa kärsiä oudoista verenhimoisista 
ajatuksista. Kädet ovat peräisin juuri teloitetulta murhaa-
jalta, ja Orlac alkaa uskoa niiden olevan kirotut.
 Wienen psykologinen kauhuelokuva oli Maurice 
Renardin klassikkoromaanin Les Mains D’Orlac
(1920) ensimmäinen valkokangasversio. Tarina filmattiin 
sittemmin useita kertoja, ja sen perusasetelmasta muo-
dostui suosittu kauhufiktion teema. Wienen visuaalisesti 
jylhässä sovituksessa pääosaa tulkitsee huikealla paa-
toksella saksalainen mykkäelokuvatähti Conrad Veidt, 
joka muistetaan myös Caligarin synkkänä unissakäveli-
jänä Cesarena. 
 Yöväentalon salissa on rajoitetusti asiakaspaikkoja, 
joten varmistathan sisäänpääsysi ostamalla ennakkoli-
pun osoitteesta www.iikfestivaali.fi.
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CARRIE
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CARRIE
Pe 15.11. klo 19.00

o. Brian De Palma, USA 1976.
35 mm. 98 min. Tekstitys: suomi & ruotsi. K16.

Ohjaajamestari Brian De Palman 1970-luvun klassikko 
Carrie on amerikkalaisen nuorisokauhuelokuvan perus-
teoksia. Tuore uusintaversio saa Suomen ensi-iltansa 
1. marraskuuta, mutta IIK!!-festivaalin avauselokuvana 
nähdään aito ja alkuperäinen.

Sissy Spacek esittää nimiroolissa herkkää koulu-Sissy Spacek esittää nimiroolissa herkkää koulu-Sissy Spacek
kiusattua teinityttöä, joka elää kiihkouskovaisen äitinsä 
tiukassa kurissa. Carrien kuukautisten alkaessa heräävät 
myös hänen yliluonnolliset voimansa – tyttö huomaa 
pystyvänsä siirtämään esineitä pelkän ajatuksen voimal-
la. Hämmästyksekseen yksinäinen Carrie saa koulun 
komeimmalta pojalta kutsun parikseen päättäjäistanssi-
aisiin, mutta onko kyseessä vain jälleen yksi julma pila?

Carrie on valmistumisajankohtaansa nähden 
brutaali elokuva, mutta toisin kuin niin monet 
nykypäivän teinikauhut, se käsittelee verellä läträämisen 
ja erikoistehosteiden ohessa oikeita aikuiseksi 
kasvamisen ja yhteisöön sopeutumisen ongelmia, 
kaihtamatta kipeitäkään asioita kuten koulukiusaamista 
ja perheväkivaltaa. Sydäntäsärkevä realismi ja Grand 
Guignol -kauhufantasia sulautuvat De Palman vankassa 
ohjauksessa tavalla, joka hakee edelleen vertaistaan 
lajityypin historiassa. Sekä Spacek että Carrien äitiä 
esittävä Piper Laurie saivat suorituksistaan Oscar-
ehdokkuudet.

Carrie oli ensimmäinen Stephen King -filmati-Stephen King -filmati-Stephen King
sointi, ja edelleen yksi parhaista Kubrickin Hohdon ja 
Cronenbergin The Dead Zonen ohella.
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UDO KIER 

HOUSE ON STRAW HILL

UDO KIER 
Saksalainen kulttinäyttelijä Udo Kier (s. 1944) vierailee 
Helsingissä Night Visions -festivaalilla 30.10.–3.11. 
Hän on esiintynyt yli 200 elokuvassa, joista IIK!! esittää 
nyt kolme. Kauhun ja scifin ystävät muistavat Kierin 
myös muun muassa Argenton Suspiriasta, Von Trierin 
Valtakunta-sarjasta ja viime vuoden kotimaisesta Iron 
Sky -tieteishitistä, jossa hän näytteli kuunatsien johtajaa.

Elina Simonen
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HOUSE ON STRAW HILL
Pe 15.11. klo 0.15 

(Exposé / Trauma) o. James Kenelm Clarke,
UK 1976. 35 mm. 85 min. K18.

Menestyskirjailija Paulin (Udo Kier) henkinen tasapaino 
alkaa huolestuttavasti rakoilla. Hän päättää vuokrata 
maaseudulta syrjäisen mökin voidakseen rauhoittua 
kirjoittamaan, ja palkkaa avukseen seksikkään sihteeri-
kön Lindan (brittikauhutähti Linda Hayden). Pian alkaa 
käydä ilmeiseksi, ettei Lindallakaan ole kaikki lepakot 
tapulissa, ja Paulin harhat pahenevat entisestään...
 House on Straw Hill yhdistää seksiä ja väkivaltaa 
poikkeuksellisen ilkeällä tavalla, jollaista brittiläisessä 
elokuvassa ei oltu aiemmin nähty. Onkin helppo ymmär-
tää, miksi elokuva päätyi brittien pahamaineiselle video 
nasty -listalle ja sen esittäminen sallittiin kotimaassaan 
vasta 1990-luvun lopussa. Kierin kilahtanut roolisuo-
ritus onnistuu tekemään vaikutuksen, vaikka päätyikin 
englantilaisen ääninäyttelijän dubattavaksi.
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FLESH FOR FRANKENSTEIN
BLOOD FOR DRACULA

FLESH FOR FRANKENSTEIN
La 16.11. klo 21.00 

(Andy Warhol’s Frankenstein) o. Paul Morrissey, 
USA/Italia/Ranska 1973. 35 mm. 95 min. K18.

Andy Warholin suojatti Paul Morrissey ohjasi 
1970-luvulla Euroopassa elokuvat kahdesta kauhun 
klassikkohahmosta, Tri Frankensteinista ja Draculasta. 
Molempien päärooliin valittiin Udo Kier. Ensimmäinen 
elokuva Flesh for Frankenstein on yksi kaikkien aikojen 
vinksahtaneimpia ja samalla tyylikkäimpiä kauhuko-
medioita. Goottilaiset puitteet ovat hulppeat ja huumori 
pikimustaa, eikä paljaasta pinnasta tai sisäelimistä 
tingitä. Morrissey yhdistelee hämmentävän sulavasti tai-
de- ja roskaestetiikkaa, ja Kierin ikimuistoisen vinksah-
taneesta Frankensteinista tuli hänen läpimurtoroolinsa.
 3D-allergikkojen riemuksi alkujaan kolmiulotteisena 
kuvattu elokuva esitetään nyt 2D-versiona, jossa upea 
kuvaus pääsee ehkä vielä enemmän oikeuksiinsa.
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BLOOD FOR DRACULA
La 16.11. klo 23.00

(Andy Warhol’s Dracula) o. Paul Morrissey,
Italia/Ranska 1974. 35 mm. 103 min. K18.

Paul Morrisseyn toisessa goottikauhukomediassa 
Udo Kierin kreivi Dracula on traaginen turmeltunut 
aristokraatti, jonka ravinnoksi kelpaa vain neitsyiden veri. 
Neitsyet ovat käyneet Transylvaniassa vähiin, joten vanha 
vampyyri muuttaa palvelijoineen katoliseen Italiaan. Ilok-
seen hän löytää aatelisperheen, jolla on neljä hyveellisen 
oloista tytärtä. Valitettavasti linnan salskea renki, kiih-
keä sosialisti Mario on jo ehtinyt turmella tytöt, ja riutuva 
Dracula saa oksentaa yhä uudelleen saastunutta verta.

Flesh for Frankensteinin tapaan näytteillepano on 
upeaa, mutta tällä kertaa seksin ja väkivallan höystämää 
kieroa huumoria varjostaa kiehtovan surumielinen tun-
nelma. Cameoroolissa vilahtaa Roman Polanski.
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KISS OF THE DAMNEDKISS OF THE DAMNED
La 16.11. klo 19.00

o. Xan Cassavetes, USA 2012.
E-Cinema. 95 min. K16.

John Cassavetesin tyttären Xanin kunnianhimoinen 
esikoisohjaus Kiss of the Damned on tyylikkäimpiä 
vampyyrielokuvia aikoihin, raikas tuulahdus muodik-
kaaksi nuorisoviihteeksi 2000-luvulla jämähtäneeseen 
lajityyppiin.
 Komea käsikirjoittaja Paolo (Milo Ventimiglia) tör-
mää hohdokkaan arvoitukselliseen Djunaan (Joséphine 
de la Baume), joka johdattaa hänet rikkaiden, kauniiden 
ja sivistyneiden verenimijöiden maailmaan. Kohtaus, 
jossa Djuna muuttaa Paolon vampyyriksi, on varmasti 
yksi genren seksikkäimpiä.
 Cassavetesin eliittivampyyrit eivät kärsi teini-
angstista tai kimaltele auringonvalossa, vaan elävät 
yltäkylläistä hiljaiseloa yhteiskunnan kermakerroksissa. 
He metsästävät lähinnä eläimiä ja nauttivat prameilla 
illalliskutsuillaan synteettistä verta. Djunan holtiton 
syöjätärsisko Mimi (Roxane Mesquida) sotkeutuu 
kuitenkin kuvioihin ja ennen pitkää vampyyriyhteisön 
pinnan alla sykkivä villi verenhimo pääsee valloilleen.

Kiss of the Damned on eksploitaatiokuvastoaan 
kunnioittava arthouse-elokuva, joka huokuu eurooppa-
laista aistikkuutta ja nostalgiaa. Se ammentaa kunniak-
kaasti Mario Bavan, Jean Rollinin, Harry Kümelin
ja Dario Argenton perinteistä ja lisää verenmakuiseen 
keitokseen modernia elokuvallista silmää ja ripauksen 
terävää  yhteiskunnallista satiiria. Dekadentin eroottisen 
tunnelman viimeistelee hieno 1970-lukulainen ääniraita. 
Twilight aikuisille, vihdoinkin.
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HERE COMES THE DEVILHERE COMES THE DEVIL
Pe 15.11. klo 21.00

(Ahí va el diablo) o. Adrián Garcia Bogliano, 
Meksiko/USA 2012. E-Cinema. 97 min. K18.

Uskomattoman tuottelias kauhulupaus Adrián Garcia 
Bogliano on ehtinyt vaatimattomasta 33 vuoden iästään 
huolimatta ohjata jo yhdeksän pitkää elokuvaa, joista 
Meksikossa kuvattu Here Comes the Devil on viimeisin 
ja toistaiseksi paras. Se kertoo perheestä, jonka lapset 
katoavat yhdeksi yöksi eksyttyään läheisillä kukkuloilla 
sijaitsevaan pimeään luolaan. Palattuaan kotiin vaiteliaat 
lapset alkavat käyttäytyä oudosti, ja vanhemmat alkavat 
selvittää mitä luolassa oikeastaan tapahtuikaan.
 Omaperäinen, psykologisesti intensiivinen ja kiitet-
tävän häiriintyneellä seksuaalisella tunnelmalla ladattu 
elokuva onnistuu yllättämään katsojansa perinpohjaises-
ti pariinkin otteeseen. Se pokkasi ansaitusti kaikki viisi 
viimevuotisen Fantastic Festin kauhupalkintoa.
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LIPUT

AIKATAULU AIKATAULU

SARJAMURHAKORTTI

PERJANTAI 15.11.

18.00 Lyhytelokuvakilpailu, näytös 1
  vapaa pääsy

19.00 Carrie (s. 7)
21.00 Here Comes the Devil (s. 14)
23.00 V/H/S 2 (s. 23)
0.15 House on Straw Hill (s. 9)

1.45 Festivaalibussi Ouluun

LIPUT
Varmin tapa varmistaa pääsy haluamaasi näytökseen 
on ostaa liput etukäteen verkkokaupastamme osoitteessa 
www.iikfestivaali.fi. Lippuja myydään myös paikan 
päällä. Varaathan mukaan käteistä, sillä valitettavasti 
maksukortit eivät käy.

Orlacin kädet -elokuvakonsertti  12 € 
Kannibaalien yö  25 €
 –sarjamurhakortin ostajille  20 €
Muut elokuvat  7 € 
Sarjamurhakortti  50 €
Pe & la festivaalibussit  5 €

AIKATAULU

Kaikissa elokuvissa on joko englanninkielinen dialogi tai 
englanninkieliset tekstit – poikkeuksina Orlacin kädet, 
Carrie ja V/H/S 2, joissa on suomenkielinen tekstitys.
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AIKATAULU

LAUANTAI 16.11. – SUNNUNTAI 17.11.

14.00 Lyhytelokuvakilpailu, näytös 2
  vapaa pääsy

15.00 Death Ship (s. 21)
17.00 Orlacin kädet – mykkäelokuvakonsertti (s. 5)
19.00 Kiss of the Damned (s. 13)
21.00 Flesh for Frankenstein (s. 10)
23.00 Blood for Dracula (s. 11)

1.00 Festivaalibussi Ouluun

1.00 Kannibaalien yö (s. 24–29)
   ˙ Fresh Meat
   ˙ Lord of Darkness
   ˙ The Worm Eaters
   ˙ Eaten Alive!
   ˙ Manos: The Hands of Fate

9.00 Festivaalibussi Ouluun
  (sisältyy Kannibaalien yön lipun hintaan)

SARJAMURHAKORTTI
50 euron hintainen sarjamurhakortti on henkilökoh-
tainen ja sillä pääsee kaikkiin näytöksiin Kannibaalien 
yötä lukuunottamatta. Kortin ostettuasi sinun ei tarvitse 
erikseen lunastaa näytöskohtaisia lippuja, vaan pääset 
saliin suoraan kortin esittämällä. Kortti ei sisällä pääsyä 
festivaalibusseihin.
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LYHYTELOKUVAKILPAILU

LIPUNMYYNTI & KAHVILA

KULJETUS 

TV TOOLS OY MAAHANTUO JA MYY ALAN
PARHAIDEN VALMISTAJIEN VIDEO- JA 
AUDIOTUOTTEITA. MEILTÄ LÖYDÄT TYÖKALUT 
TUOTANTOON, JÄLKITUOTANTOON, JAKELUUN 
JA ARKISTOINTIIN. TARJOAMME MYÖS 
YLLÄPITOA LAITTEILLE JA JÄRJESTELMILLE.

ITÄLAHDENKATU 15-17, 00210 HELSINKI   PUH. (09) 525 9700   WWW.TVTOOLS.FI

LYHYTELOKUVAKILPAILU

Kaikille avoimessa lyhärikisassa kilpailevat korkein-
taan 15-minuuttiset kauhuelokuvat. Ilmoittautumisia 
otetaan vastaan 8.11. asti. Kilpailuun valitut teokset ja 
kisanäytösten sisältö julkistetaan 9.11. nettisivuillamme 
osoitteessa www.iikfestivaali.fi.

Kilpailun tuomareina toimivat elokuvantekijä CHRZU
ja taiteilija Jessica Koivistoinen. Toast Post Production 
Oy:n ja Rantapohja-lehden tarjoama pääpalkinto on 500 
€ edestä jälkituotantopalveluita. Yleisösuosikki palkitaan 
100 € lahjakortilla Levykauppa Äxään. Palkinnot jaetaan 
lauantai-iltana Blood for Dracula -näytöksen alussa.

LIPUNMYYNTI & KAHVILA

Yöväentalon lipunmyyntipiste ja festivaalikahvila aukea-
vat päivittäin puoli tuntia ennen ensimmäistä näytöstä 
ja ovat auki viimeisten näytösten alkuun saakka. Kahvia 
ja pientä purtavaa myydään myös Kannibaalien yössä 
elokuvien välillä.

KULJETUS 

Oulun ja Iin väliä liikennöi kätevimmin V. Alamäki Oy:n 
bussi numero 50. Aikataulut löytyvät nettiosoitteesta 
www.v-alamaki.fi.
 Lisäksi Ouluun pääsee näytösten jälkeen IIK!!-festi-
vaalibusseilla, jotka lähtevät Yöväentalon pihasta. Katso 
aikataulut keskiaukeamalta.
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DEATH SHIP
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DEATH SHIP
La 16.11. klo 15.00

(Kuolemanlaiva) o. Alvin Rakoff,
Kanada/UK 1980. 35 mm. 92 min. K18.

Karibianmerellä seilaava, rikkaita turisteja kuljettava 
luksusristeilijä uppoaa törmättyään vanhaan rahtilai-
vaan. Seitsemällä henkiinjääneellä matkustajalla ei ole 
muuta vaihtoehtoa kuin pelastautua toiseen laivaan, joka 
osoittautuu hylätyksi natsien sota-alukseksi. Matkusta-
jat käyvät kaikessa rauhassa taloksi ja nauttivat olostaan, 
kunnes laivalla alkaa tapahtua karmeita asioita: vinssit 
ja moottorit käyvät itsekseen, ruori pyörii omia aiko-
jaan, suihkusta tulee verta ja kaiuttimista alkaa pauhata 
Horst-Wessel-Lied... Kaiken huipuksi uponneen risteili-
jän katkeroitunut kapteeni (hykerryttävästi ylinäyttelevä 
Oscar-voittaja George Kennedy) alkaa huolestuttavasti 
samaistua laivan edesmenneisiin isäntiin ja pukeutuu 
löytämäänsä natsiupseerin univormuun. Ennen pitkää 
matkustajille valkenee, että kuolleiden natsien riivaama 
kummituslaiva on ajelehtinut merillä neljäkymmentä 
vuotta saalistaen ravinnokseen viattomia ihmisiä.
 Suomessa tuoreeltaan raaistavana kielletty Death 
Ship on pienellä budjetilla väsätty kanadalaistuotanto, 
johon ohjaaja Alvin Rakoff on vaatimattomista rahkeista 
huolimatta saanut loihdittua kiitettävän määrän kar-
mivaa tunnelmaa ja yliluonnollisen uhan tuntua. Kornit 
natsikliseet, matkustajien hölmö käytös ja muu tahaton 
huumori viimeistelevät ensiluokkaisen B-elokuvanau-
tinnon. Nerokkaan päätön lähtöasetelma on peräisin 
eksploitaatiolegenda Jack Hilliltä, jonka alkuperäisen 
käsikirjoituksen tuottajat kuitenkin laadituttivat Hillin 
harmiksi uuteen uskoon.
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V/H/S 2V/H/S 2
Pe 15.11. klo 23.00

o. Simon Barrett, Jason Eisener, Gareth Evans, 
Gregg Hale, Eduardo Sánchez, Timo Tjahjanto & 
Adam Wingard, USA/Kanada/Indonesia 2013.

E-Cinema. 96 min. Tekstitys: suomi. K18.

Viimevuotinen V/H/S pumppasi uutta verta kauhueloku-
van found footage -alalajityyppiin, joka on käynyt jok-
seenkin väsyneeksi viimeistään loputtomaksi venyneen 
ja yhä tylsemmäksi käyvän Paranormal Activity -sarjan 
myötä. Sähäkkä V/H/S osoitti, että dokumentaristinen 
tyyli soveltuu erinomaisesti nimenomaan episodikau-
huelokuvaan, jossa yksittäiset tarinat on pakko pitää 
lyhyinä ja iskevinä. Tuore jatko-osa V/H/S 2 – työnimel-
tään S-VHS) – panee kuitenkin joka suhteessa reilusti 
edeltäjäänsä paremmaksi. Erityisen hyvin laadukas 
episodikauhu toimii tietysti festivaaliolosuhteissa.
 Viisi jaksoa käsittävä elokuva alkaa kehyskertomuk-
sella, jossa mystisesti kadonnutta opiskelijaa jäljittävät 
etsivät löytävät pojan kotoa kasan outoja VHS-nauhoja 
ja katsovat ne yksi kerrallaan läpi johtolankojen toivossa. 
Nauhoilta löytyy kirurgisesti silmän sisään asenne-
tun kameran nauhoituksia, pyöräilykypäräkameran 
tallenteita, indonesialaista kulttia tutkivan uutisryhmän 
raakamateriaalia ja pikkupoikien kotivideoita. Nauhoille 
on tallentunut karmivia kohtaamisia aaveiden, zombien, 
demonien ja avaruusolentojen kanssa.
 Episodien ohjaajiksi on haalittu yhteensä seitsemän 
lahjakasta kauhutekijää. Kamerakikkailu on nokkelaa, 
tehosteet hurmeisia ja juonet toinen toistaan mielipuoli-
sempia. V/H/S on kerrankin kauhuelokuvasarja, jonka ei 
toivoisi loppuvan viimeistään toiseen osaan. 
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KANNIBAALIEN YÖ 
Festivaalin päättävä hardcore-yöleffaputki järjestetään 
tänä vuonna kannibaaliteemalla. Yksi yö, yksi lippu, viisi 
elokuvaa, arvontoja, kulinaristisia nautintoja ja unen-
puutteen aiheuttamaa hysteriaa. K18, ei heikkovatsaisille.
 Kannibaalien yön elokuviin ei myydä yksittäislippuja. 
Vain 25 € hintainen lippu sisältää myös bussikuljetuksen 
Ouluun aamulla – autolla ajoa emme suosittele tämän 
fyysisesti ja psyykkisesti kuluttavan istunnon jälkeen!

FRESH MEAT
Kannibaalien yö (la 16.11. – su 17.11.)
o. Danny Mulheron, Uusi-Seelanti 2012.

E-Cinema. 91 min. K18.

Uusiseelantilaisilla tuntuu olevan kauhukomedian vaikea 
laji hallussaan. Peter Jacksonin Bad Taste (1987) ja 
Braindead (1992) kuuluvat tietysti alan klassikoihin, ja 
Jonathan Kingin Black Sheep (2006) jatkoi perinnettä 
komeasti. Avaruusolioiden, zombi-infektioiden ja tappaja-
lampaiden jälkeen kiivit repivät nyt hupia ihmissyönnistä.
 Danny Mulheronin esikoisohjaus Fresh Meat kertoo 
menestyvästä maoriperheestä, jonka isä (Kerran sotureita  

-tähti Temuera Morrison) on kansansa muinaisen legen-
dan innoittamana ryhtynyt ihmissyöjäksi. TV-kokkivaimo 
valmistaa innolla perheelleen aterioita uusista raaka-
aineista. Äkkiä huono-onninen rikollisporukka tunkeutuu 
perheen kotiin ja ottaa heidät panttivangeikseen. Luvassa 
on irtojäseniä, naiskauneutta ja eksoottisia makunautin-
toja. Myös alkuperäiskansoihin kohdistuvista stereotyy-
peistä ja ennakkoluuloista tehdään herkullista pilaa.
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THE WORM EATERS
Kannibaalien yö (la 16.11. – su 17.11.)

o. Herb Robins, USA 1977. 35 mm. 90 min. K18.

Amerikkalaisessa pikkukaupungissa asuva kaltoinkoh-
deltu Herman (elokuvan ohjaaja Herb Robins) kasvattaa 
mutanttikastematoja, kommunikoi niiden kanssa tele-
paattisesti ja syöttää niitä salaa kaupunkilaisille. Matoja 
popsineet ihmiset muuttuvat itsekin naurettavan näköi-
siksi mato-ihmishybrideiksi, joita Herman suunnittelee 
käyttävänsä lopullisen kostonsa välikappaleina.
 Roskaguru Ted V. Mikelsin tuottaman The Worm 
Eatersin alkuperäinen mainoslause kuului: ”an immortal 
film of our time”. Pitää täysin paikkansa, koska näissä 
piireissä kuolemattomuuteen tunnetusti riittävät Nalle 
Virolaisen Roskaelokuvat-kirjassa esittämät vuolaat 
kehut. Tarjolla on silkkaa huonon huumorin juhlaa, 
yleistä mauttomuutta ja Benny Hill Show -henkisiä 
nopeutuksia. Ja tietysti sitä madonsyöntiä.

LORD OF DARKNESS
Kannibaalien yö (la 16.11. – su 17.11.)
(Sawney: Flesh of Man) o. Ricky Wood,

UK 2012. E-Cinema. 90 min. K18.

Vanhan ja sitkeän legendan mukaan Alexander ”Sawney” 
Bean johti 1500-luvun Skotlannissa sisäsiittoista klaa-
nia, jonka väitetään tappaneen ja syöneen satoja ihmisiä. 
Tiukassa skottiuutuudessa Lord of Darknessissa 
nuoren naisen brutaalia murhaa tutkiva toimittaja päätyy 
johtolankojensa perässä ylämaille. Sieltä hän löytää 
Sawneyn jälkeläisiä, jotka ovat pitäneet suvun perinteitä 
ja ruokareseptejä uskollisesti yllä.
 Esikoisohjaaja Ricky Wood on tehnyt rajallisella 
budjetilla hämmentävän hienoa jälkeä, ja Skotlannin 
karunkaunis luonto tarjoaa vaikuttavat puitteet tymä-
källe goredekkarille. Erityismaininnan ansaitsee David 
Haymanin pirullinen roolisuoritus kannibaaliklaanin 
Raamattua lainailevana päämiehenä.
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MANOS: THE HANDS OF FATE
Kannibaalien yö (la 16.11. – su 17.11.)

o. Harold P. Warren,
USA 1966. E-Cinema. 75 min. K18.

Valvotun leffayön hysteerisenä huipennuksena näh-
dään tarunhohtoinen Manos: The Hands of Fate, jota 
pidetään yhtenä historian huonoimmista elokuvista. 
Vuosikymmenien ajan liki katselukelvottomina VHS-
kopioina kiertäneen tekeleen alkuperäismateriaali löydet-
tiin äskettäin, ja nyt merkkiteos on vihdoin restauroitu 
rakkaudella alkuperäiseen kyseenalaiseen loistoonsa.
 Juonentapainen kertoo lomamatkallaan eksyvästä 
lapsiperheestä, joka päätyy Manos-jumalaa palvovan 
moniavioisen Mestarin vangiksi. Elokuvan äärimmäi-
nen, kaikki osa-alueet kattava kelvottomuus saavuttaa 
jo kiehtovia transendentaalisia tasoja. Sen ohjaaja ja 
pääosan esittäjä, teksasilainen lannoitekauppias Hal 
Warren saa Ed Woodin näyttämään Orson Wellesiltä.

EATEN ALIVE!
Kannibaalien yö (la 16.11. – su 17.11.)

(Mangiati Vivi!) o. Umberto Lenzi,
Italia 1980. 35 mm. 92 min. K18.

Italian 1970- ja 1980-lukujen vaihteen kannibaalileffa-
buumi tuotti lukuisia teoksia, joita voi pitää eksploitaa-
tioelokuvan äärimmäisinä ilmentyminä. Toisiaan kovasti 
muistuttavissa elokuvissa ryhmä valkonaamoja matkusti 
syvälle viidakkoon ja kohtasi kannibaaliheimon. Seurasi 
molemminpuolisia graafisesti kuvattuja raakuuksia ja 
raiskauksia sekä itsetarkoituksellista alastomuutta ja 
eläinten teurastusta. Ja tietysti sitä ihmissyöntiä. 
 Umberto Lenzin Eaten Alive! on aivan erityisen 
härski tekele jopa omassa viitekehyksessään. Kanni-
balismia on harjoitettu myös elokuvanteon tasolla, sillä 
sekä tarina että kokonaisia valmiiksi kuvattuja kohtauk-
sia on varastettu muista italialaisista ihmissyöntieloku-
vista. Nopeatempoinen elokuva onkin tavallaan tämän 
kiistanalaisen lajityypin tiivis ”best of”-kooste.
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LOPPUTEKSTIT KIITOKSETLOPPUTEKSTIT

Festivaalin järjestää Iikkuvat ry.

HALLITUS
Mika Anttolainen (pj), Paavo J. Heinonen, Tuomas 
Merilä, Peipa Mäki, Antti Näyhä, Sanna Turunen 

YÖRYHMÄ
Festivaalijohtaja: Antti Näyhä
Toiminnanjohtaja: Jyrki Mäki

Tiedottaja: Sanna Turunen
Taloudenhoitaja: Tiina Niiranen

Lipunmyynti: Tiina Niiranen & Peipa Mäki
Tuotantoavustaja: Salla Syrjä

Sali/aulavastaava: Juha Pulkkinen
Vierasvastaava: Mika Anttolainen

Lavastus: Kulttuuriosuuskunta Puhuri &
OAMK / viestinnän koulutusohjelma

Banderolli: Helena Kaikkonen
Esitystekniikka: Tuomas Merilä

35 mm kelaamo: Antti Autio
...kaikkia upeita talkoolaisia unohtamatta!

Käsiohjelma: Antti Näyhä
Design: Jaakko Tuomivaara / Supergroup Studios

Painettu Painotupa Ky:ssä

Festivaalia ovat tukeneet:
Taiteen edistämiskeskus (elokuvataidetoimikunta & 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste)
Ii-instituutti
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KIITOKSET

CHRZU; Cinemadrome / Tomi Peuhkurinen; 
Cinemare / Jarkko Kuittinen; Cinema Mondo / Antti 
Suonio; Axel Fransberg; Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Stiftung / Patricia Heckert; Tuomas Haarala; Iin 
kansalaisopisto / Jari Ruonala; Iin kunta; Iin 
työväenyhdistys; Jouni Ikonen; K-Market Ii / Mauri 
Kesonen; Kino-Foto / Lars Biström; Kino Tapiola; Klubb 
Super 8 / Anders Lundgren & Rickard Gramfors; Jessica 
Koivistoinen; Kulttuuri-Kauppila / Leena Lämsä; Laitilan 
Wirvoitusjuomatehdas / Heidi Koivuniemi; Antti Leimi; 
Levykauppa Äx / Jani Lehtosaari; M&M Viihdepalvelu 
/ Jaana Hietanoro; Martinniemen työväenyhdistys; Jari 
Meistamo; Movie Company Alatalo / Simo Alatalo; 
MP-Seri / Marko Penttilä; Night Visions / Mikko 
Aromaa; Nuclear Nightclub / Mikko Uusimaa; Simo 
& Raijaliisa Näyhä; Osuuskunta Aura / Jari Mäki; 
Oulun Elokuvakeskus / Sauli Pesonen, Eero Leiviskä; 
Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien 
festivaali; Oulun Musiikkivideofestivaalit / Susanna 
Kyllönen; Oulun taiteiden yö ry; Tuure Paalanen; 
Painotupa / Hannu Mäkelä; Erik Peltola; Pirkanmaan 
elokuvakeskus; Heikki Pura; QuetzalCoatl Production 
/ Heikki Timonen, Reijo Mustonen; Rantapohja / Juha 
Virranniemi; Mikkis Saulamo; Elina Simonen; Ben 
Solovey; Toast Post Production Oy / Anki Nikula; TV 
Tools / Mikko Kujala; Antti Utriainen

...ja uskollinen yleisömme jo vuodesta 2002, sekä kaikki 
mukana, tukena ja avuksi olleet!
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