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ALKUTEKSTITALKUTEKSTIT

Niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, IIK!!-festivaali Niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, IIK!!-festivaali 
viettää vuoden päästä jo 15-vuotisjuhliaan. Onneksi viettää vuoden päästä jo 15-vuotisjuhliaan. Onneksi 
kauhuelokuvan historiassa riittää ammennettavaa, kauhuelokuvan historiassa riittää ammennettavaa, 
eivätkä esittämisen arvoiset klassikotkaan ole ihan heti eivätkä esittämisen arvoiset klassikotkaan ole ihan heti 
loppumassa. Joissain tapauksissa hyvää kannattaa loppumassa. Joissain tapauksissa hyvää kannattaa 
odottaa: esimerkiksi sellainen alan perusteos kuin odottaa: esimerkiksi sellainen alan perusteos kuin 
Hammer Filmsin ensimmäinen Hammer Filmsin ensimmäinen Dracula (1958) oli 
haussa jo toisen festivaalin ohjelmistoon vuonna 2003. haussa jo toisen festivaalin ohjelmistoon vuonna 2003. 
Tuolloin hanke kaatui hyväkuntoisen 35 mm:n esitys-Tuolloin hanke kaatui hyväkuntoisen 35 mm:n esitys-
kopion puutteeseen. Nyt restauroidulta kopiolta esitettä-kopion puutteeseen. Nyt restauroidulta kopiolta esitettä-
vä elokuva on samalla kunnianosoitus kesällä menehty-vä elokuva on samalla kunnianosoitus kesällä menehty-
neelle kauhu legendalle Sir Christopher LeelleSir Christopher Leelle.
 Muita vuoden 2015 kohokohtia on Tod BrowninginTod Browningin
mykkäkauden mestariteos The UnknownThe Unknown (1927), jonka 
säestää pianolla Janne KuusinenJanne Kuusinen. Helsingin Night 
Visions -festivaalilla viikkoa ennen Iin kauhukemuja Visions -festivaalilla viikkoa ennen Iin kauhukemuja 
vierailevien kulttiohjaajien vierailevien kulttiohjaajien Richard Stanleyn ja Brian 
Yuznan tuotannosta päästään pohjoisessakin näkemään  tuotannosta päästään pohjoisessakin näkemään 
kolme kivenkovaa klassikkoa: kolme kivenkovaa klassikkoa: Hardware (1990), Dust 
DevilDevil (1992) ja  (1992) ja Society (1989).
 Uutuuspuolella on tarjolla varsin kansainvälinen  Uutuuspuolella on tarjolla varsin kansainvälinen 
kattaus: tuoreita kauhuhelmiä nähdään niin Norjasta, 
Irlannista kuin Meksikostakin. Kotimainen splatter-
komedia Bunny the Killer Thing (2015) koettelee sitten Bunny the Killer Thing (2015) koettelee sitten Bunny the Killer Thing
jo meidänkin yleisömme hyvän maun rajoja – tietysti 
perjantai-illan viimeisessä näytöksessä...

Antti Näyhä, festivaalijohtaja
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THE UNKNOWN

SÄESTYS: JANNE KUUSINEN
The Unknownin säestää pianolla Janne Kuusinen, joka 
on 16 vuoden aikana ehtinyt säestää mykkäelokuvia 
ympäri Suomea sekä yksin että johtamissaan Duo Dis-
sanayn ja Trio Mutualin kokoonpanoissa. Forssan Myk-
käelokuvafestivaalien vakiokasvo kulkee säestyksissään 
mielellään perinteitä kunnioittavia, mutta vähemmän 
kuljettuja, yllätyksellisiäkin polkuja.
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THE UNKNOWN
Mykkäelokuvakonsertti – Pe 13.11. klo 20.15 

(Kädetön Alfonso)
o. Tod Browning, USA 1927. 35 mm. 

Välitekstit englanniksi ja suomeksi. 50 min. S.

Klassikkokauhun ystävät muistavat amerikkalaisohjaaja 
Tod Browningin (1880–1962) paitsi Bela Lugosin
Draculasta (1931), myös ikimuistoisesta Freaks-eloku-
vasta (1932). Sirkuksen syrjittyjen ihmiskummajaisten 
kostotarina pöyristytti aikalaisyleisöt perinpohjaisesti 
ja käytännössä tuhosi Browningin uran. Monipuolisena 
sirkustaiteilijana itsekin nuoruudessaan työskennellyt 
ohjaaja oli kuitenkin tehnyt sirkusympäristöön sijoittuvia 
uskaliaita elokuvia jo mykkäkaudella. Näistä tunnetuin uskaliaita elokuvia jo mykkäkaudella. Näistä tunnetuin 
on makaaberi kauhumelodraama The UnknownThe Unknown.
 Siinä ”tuhansien kasvojen mies” Lon ChaneyLon Chaney
(mm. The Phantom of the Opera, IIK!! 2012) tekee , IIK!! 2012) tekee 
yhden unohtumattomimmista roolitöistään kädettömänä yhden unohtumattomimmista roolitöistään kädettömänä 
veitsenheittäjänä Alonzona. Naispääosassa hehkuu nuori 
Joan Crawford tikaritaiturin avustajana ja palavan rak-
kauden kohteena. Alonzon iloksi neito kammoaa sairaal-
loisesti miesten käpälöiviä käsiä, ja torjuu siksi korskean 
voimamiehen (Norman Kerry) kilpakosinnat. Alonzolla 
on kuitenkin kontollaan parikin synkkää salaisuutta, ja 
hullun rakkautensa ajamana hän on valmis epätoivoisiin-
kin tekoihin saadakseen unelmiensa naisen omakseen.
 Browningin vaikuttavin mykkäelokuva tihkuu 
psykoseksuaalista kauhua ja esicronenbergiläistä body 
horroria tavalla, joka oli vuosikausia aikaansa edellä.
 Yöväentalon salissa on rajoitetusti asiakaspaikkoja, 
joten varmistathan sisäänpääsysi ostamalla ennakkoli-
pun osoitteesta www.iikfestivaali.fi.
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DRACULA

CHRISTOPHER LEE
IN MEMORIAM 1922–2015 

Kesäkuussa 2015 menehtynyt Sir Christopher Lee teki 
liki 70-vuotisen uran ja hänen filmografiastaan löytyy 
noin 280 elokuva- ja TV-esiintymistä. Monipuolinen 
taiteilija muistetaan erityisesti kauhuelokuvarooleistaan 
(mm. The Wicker Man, IIK!! 2006 ja 2011). Muisto-
näytöksessä nähdään Hammer Filmsin ensimmäinen 
Dracula, jossa Lee teki lopullisen läpimurtoroolinsa.

CHRISTOPHER LEE
IN MEMORIAM 1922–2015 

Kesäkuussa 2015 menehtynyt Sir Christopher Lee teki 
liki 70-vuotisen uran ja hänen filmografiastaan löytyy 
noin 280 elokuva- ja TV-esiintymistä. Monipuolinen 
taiteilija muistetaan erityisesti kauhuelokuvarooleistaan 
(mm. The Wicker Man, IIK!! 2006 ja 2011). Muisto-
näytöksessä nähdään Hammer Filmsin ensimmäinen 
Dracula, jossa Lee teki lopullisen läpimurtoroolinsa.
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DRACULA
Pe 13.11. klo 21.30

(Horror of Dracula / Pimeyden prinssi)
o. Terence Fisher, Iso-Britannia 1958.

35 mm. 82 min. K12.

Brittiläisen Hammer Filmsin 
(1957) päivitti tutun kauhuaiheen värielokuvan kaudelle 
verisesti ja menestyksekkäästi. Seuraavaksi filmatisoin-
tivuorossa oli toinen perusteos, 
vuodelta 1897. Työhön palkattiin samat tekijät: ohjaa-
ja Terence Fisher, käsikirjoittaja 
kuvaaja Jack Asher, säveltäjä 
Draculan rooliin 35-vuotias 
 Lajityypin kiistattomaksi klassikoksi sittemmin 
tunnustettu Dracula huokuu goottilaista jylhyyttä ja 
arvokkuutta. Fisher ja Sangster kuljettavat tarinaa 
toiminnallisesti ja energisesti, ja kauhu on nykykatsojal-
lekin karmivan tehokasta. Pitkä ja komea Lee lisäsi Bela 
Lugosin vuoden 1931 aristokraattiseen vampyyrikreivi-
tulkintaan aimo annoksen verevää eroottista vetovoimaa.
 Elokuva oli valtaisa menestys ja poiki peräti kahdek-
san jatko-osaa, joista kuudessa Lee esiintyi nimiroolissa. 
Suomessa se jäi luonnollisesti ilman teatterilevitystä, 
mutta televisioesitys MTV:n Keskiviikon keskiyö

-ohjelmapaikalla kesäkuussa 1987 turmeli lähtemättö-
mästi monen tulevan kauhuharrastajan mielen.
 IIK!!-festivaalilla Dracula esitetään British Film 
Instituten vuonna 2007 restauroimana versiona, joka 
palautti tämän kauhuelokuvan virstanpylvään takaisin 
alkuperäiseen Technicolor-väriloistoonsa.

(Horror of Dracula / Pimeyden prinssi)
o. Terence Fisher, Iso-Britannia 1958.

35 mm. 82 min. K12.

Brittiläisen Hammer Filmsin The Curse of Frankenstein
(1957) päivitti tutun kauhuaiheen värielokuvan kaudelle 
verisesti ja menestyksekkäästi. Seuraavaksi filmatisoin-
tivuorossa oli toinen perusteos, Bram Stokerin Dracula
vuodelta 1897. Työhön palkattiin samat tekijät: ohjaa-

, käsikirjoittaja Jimmy Sangster, 
, säveltäjä James Bernard ja kreivi 

Draculan rooliin 35-vuotias Christopher Lee.
 Lajityypin kiistattomaksi klassikoksi sittemmin 
tunnustettu Dracula huokuu goottilaista jylhyyttä ja 
arvokkuutta. Fisher ja Sangster kuljettavat tarinaa 
toiminnallisesti ja energisesti, ja kauhu on nykykatsojal-
lekin karmivan tehokasta. Pitkä ja komea Lee lisäsi Bela 
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HARDWARE
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HARDWARE
Pe 13.11. klo 23.15

(Mark 13 – ohjelmoitu tappamaan)
o. Richard Stanley, Iso-Britannia/USA 1990. 

35 mm. 94 min. K16.35 mm. 94 min. K16.

Eteläafrikkalainen kulttiohjaaja Richard Stanley vierai-
lee Helsingin Night Visions -festivaalilla 4.–8. marras-
kuuta, ja kaksi hänen elokuvistaan esitetään myös Iissä.
 Ydinsodan jälkeiseen maailmaan sijoittuvassa 
Hardwaressa Moses Baxter (Dylan McDermott) löytää 
aavikolta kyborgin jäännökset ja vie ruhjotun robotin 
pään lahjaksi taiteilijatyttöystävälleen Jillille (Stacey 
Travis), joka alkaa rakentaa siitä taideteosta.
 Luomistyö aktivoi kyborgin virtapiirit ja samalla 
käynnistyy koneen sisälle rakennettu ohjelma. Sillä on 
vain yksi tarkoitus: ihmisten tappaminen. Kyseessä on 
nimittäin väestönkasvun rajoittamistaa varten luotu 
Mark 13 -kyborgi, täysin ylivoimainen tappobotti.

Hardware on kyberpunkin klassikko, jolla on 
ikuinen paikka tieteiselokuvan historiassa. Brittilehti 
2000AD:ssa julkaistuun sarjakuvaan perustuva Hard-
ware on intensiivinen, klaustrofobinen ja äärimmäisen 
tyylikäs elokuva, joka on kestänyt aikaa erinomaisesti.
 Stanleyn tausta musiikkivideo-ohjaajana näkyy sekä 
iskevässä visuaalisessa ilmeessä että kuvan ja ääniraidan 
täydellisessä tasapainossa. Simon Boswellin upea score 
virittää maailmanlopun tunnelman, johon Public Image 
Ltd:n, Ministryn ja Motörheadin biisit tuovat lisäpotkua. 
Sivurooleissa nähdään muun muassa Iggy Pop, Lemmy 
Kilmister ja Fields of the Nephilim -yhtyeen nokkamies 
Carl McCoy. (NV)
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DUST DEVIL
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DUST DEVIL
La 14.11. klo 21.30

(Dust Devil – The Final Cut)
Etelä-Afrikka/Iso-Britannia 1992.Etelä-Afrikka/Iso-Britannia 1992.

35 mm. 108 min. K16.35 mm. 108 min. K16.

Hardware-läpimurtonsa jälkeen -läpimurtonsa jälkeen Richard Stanley
palasi kotikonnuilleen Afrikkaan ja ohjasi Namibiassa palasi kotikonnuilleen Afrikkaan ja ohjasi Namibiassa 
mystisen sarjamurhaajatrillerin. mystisen sarjamurhaajatrillerin. Dust Devilin
nimihenkilö on aavikolla vaeltava muotoaan muuttava nimihenkilö on aavikolla vaeltava muotoaan muuttava 
hirviö (Robert BurkeRobert Burke). Uhreikseen tämä valikoi ihmisiä, 
joille elämä on menettänyt merkityksensä. Veristen joille elämä on menettänyt merkityksensä. Veristen 
rituaalimurhien tarkoituksena olennolla on päästä rituaalimurhien tarkoituksena olennolla on päästä 
palaamaan takaisin henkimaailmaan.palaamaan takaisin henkimaailmaan.

Dust Devilin jälkituotanto sujui onnettomien  jälkituotanto sujui onnettomien 
tähtien alla. Ensimmäinen kaksituntinen versio ei tähtien alla. Ensimmäinen kaksituntinen versio ei 
kelvannut USA:n oikeudet omistaneelle Miramax-kelvannut USA:n oikeudet omistaneelle Miramax-
yhtiölle, joka lyhensi elokuvan 87-minuuttiseksi ilman yhtiölle, joka lyhensi elokuvan 87-minuuttiseksi ilman 
Stanleyn konsultointia. Elokuvan tuottanut brittiläinen Stanleyn konsultointia. Elokuvan tuottanut brittiläinen 
Palace Pictures meni konkurssiin ennen eurooppalaisen Palace Pictures meni konkurssiin ennen eurooppalaisen 
leikkausversion valmistumista. Stanley joutui leikkausversion valmistumista. Stanley joutui 
rahoittamaan Final Cut -version työstön lopulta omasta rahoittamaan Final Cut -version työstön lopulta omasta 
pussistaan. Dust DevilDust Devil on toistaiseksi jäänyt Stanleyn 
viimeiseksi pitkäksi näytelmäelokuvaksi.viimeiseksi pitkäksi näytelmäelokuvaksi.
 Stanleyn houreisen kauniissa aavikkovisioissa  Stanleyn houreisen kauniissa aavikkovisioissa 
yhdistyvät vaikutteet niin spagettiwesterneistä yhdistyvät vaikutteet niin spagettiwesterneistä 
kuin Andrei TarkovskiltakinAndrei Tarkovskiltakin. Simon Boswellin
(Phenomena, Santa SangreSanta Sangre, Shallow Grave)
musiikissa on Ennio MorriconeEnnio Morricone -kaikuja. Dust Devil
on enemmän kuin elokuva: ainutlaatuinen trippi, jonka on enemmän kuin elokuva: ainutlaatuinen trippi, jonka 
vietäväksi kannattaa antautua! (NV)vietäväksi kannattaa antautua! (NV)

11



SOCIETY
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SOCIETY
La 14.11. klo 23.30

o. Brian Yuzna, USA 1989.
35 mm. 99 min. K18.

Viikkoa ennen IIK!!-festivaalia Suomessa vierailee 
Richard Stanleyn lisäksi toinenkin merkittävä kauhute-
kijä: amerikkalainen Brian Yuzna on tuottanut mm. Re-
Animator-trilogian ja ohjannut sen kaksi jälkimmäistä 
osaa. Ensimmäinen Re-Animator (1985) nähtiin Iissä Re-Animator (1985) nähtiin Iissä Re-Animator
jo 2003, ja nyt on vuorossa Yuznan ensimmäinen oma 
ohjaustyö, maineikas Society vuodelta 1989.
 High schoolissa opiskelevan Billin (Billy Warlock) 
elämässä näyttäisi olevan kaikki mallillaan. Hän asuu elämässä näyttäisi olevan kaikki mallillaan. Hän asuu 
rikkaan perheensä kanssa valtavassa huvilassa Beverly rikkaan perheensä kanssa valtavassa huvilassa Beverly 
Hillsissä, koulussa menee hyvin, kavereita piisaa ja tyt-Hillsissä, koulussa menee hyvin, kavereita piisaa ja tyt-
töystävänäkin on kaunis cheerleader. Jotain on kuitenkin töystävänäkin on kaunis cheerleader. Jotain on kuitenkin 
vialla: poika tuntee vanhempiensa ja siskonsa seurassa vialla: poika tuntee vanhempiensa ja siskonsa seurassa 
itsensä jatkuvasti niin erilaiseksi ja ulkopuoliseksi, että itsensä jatkuvasti niin erilaiseksi ja ulkopuoliseksi, että 
alkaa epäillä olevansa adoptoitu. Terapeuttikaan ei alkaa epäillä olevansa adoptoitu. Terapeuttikaan ei 
ymmärrä, vaan kehottaa unohtamaan salaliittoteoriat ja ymmärrä, vaan kehottaa unohtamaan salaliittoteoriat ja 
sopeutumaan kiltisti yhteiskuntaan. Ja miksi Billin paras sopeutumaan kiltisti yhteiskuntaan. Ja miksi Billin paras 
kaveri hiippailee vakoilemassa tämän perhettä? Onko kaveri hiippailee vakoilemassa tämän perhettä? Onko 
jotain sittenkin vialla, muuallakin kuin vain hormonien 
sekoittamassa teinipojan päässä?

Society pursuaa 80-luvun käsittämättömiä hiustyy-
lejä, vähemmän hienovaraista yhteiskunnallista satiiria 
ja efektiguru Screaming Mad Georgen uskomattomia 
erikoistehosteita – varoitamme, että viimeinen kela saat-
taa loksauttaa leukasi pysyvästi sijoiltaan. Euroopassa 
elokuva keräsi tuoreeltaan katsojia ja kiitosta, mutta 
kotimaassaan Yhdysvalloissa se uskallettiin päästää 
ensi-iltaan vasta kolme vuotta valmistumisensa jälkeen.
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LIPUT

AIKATAULU AIKATAULU

KIELET

SARJAMURHAKORTTI

PERJANTAI 13.11.

17.00 Lyhytelokuvakilpailu, näytös 1
  vapaa pääsy (ks. www.iikfestivaali.fi)

18.15 Villmark Asylum (s. 21) 
20.15 The Unknown – mykkäelokuvakonsertti (s. 5)
21.30 Dracula (s. 7)
23.15 Hardware (s. 9)
1.00 Bunny the Killer Thing (s. 19) 

2.30 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.

The Unknown -mykkäelokuvakonsertti 12 € 
Muut pitkät elokuvat  7 € 
Kotimaista kauhua lyhyesti -näytös  5 €
Sarjamurhakortti  55 €
Pe & la festivaalibussit  5 €

AIKATAULU
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AIKATAULU

LAUANTAI 14.11.

15.00 Lyhytelokuvakilpailu, näytös 2
  vapaa pääsy (ks. www.iikfestivaali.fi)

16.15 Scherzo Diabolico (s. 22)
18.00 Kotimaista kauhua lyhyesti (s. 25)
19.45 Bite (s. 23)
21.30 Dust Devil (s. 11)
23.30 Society (s. 13)

1.10 Festivaalibussi Ouluun

KIELET
Pääsääntöisesti elokuvissa on joko englanninkielinen 
dialogi tai englanninkielinen tekstitys. The Unknownin
välitekstit on käännetty myös suomeksi. Bunny the Kil-
ler Thingissä puhutaan osittain suomea, ja muunkieliset 
osuudet on tekstitetty suomeksi.

SARJAMURHAKORTTI
55 euron hintainen sarjamurhakortti on henkilökohtai-
nen ja sillä pääsee kaikkiin näytöksiin. 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 

LYHYTELOKUVAKILPAILU
Kaikille avoimessa kilpailussa kilpailevat korkeintaan 
15-minuuttiset kauhuelokuvat. Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan 5.11. asti. Kilpailuun valitut teokset ja kisa-
näytösten sisältö julkistetaan heti esikarsinnan jälkeen 
verkkosivuillamme osoitteessa www.iikfestivaali.fi.
 Tuomariston muodostavat elokuvakriitikko ja 
elokuvantekijä Eero Tammi, Bunny the Killer Thingin
nimiroolin näyttelijä Matti Kiviniemi ja Oulun 
sarjakuvakeskuksen toimintavastaava Aapo Kukko. 
Kinokin ja Rantapohja-lehden tarjoama pääpalkinto on 
Kinokin valmistama ammattimainen DCP-esityskopio 
voittajateoksen maailmanvalloitusta siivittämään. 
Lisäksi yleisösuosikki palkitaan 100 € lahjakortilla 
Levykauppa Äxään. Palkinnot jaetaan la 14.11. klo 
23.30 Society-näytöksen alussa.

LIPUNMYYNTI & KAHVILA
Yöväentalon lipunmyyntipiste ja festivaalikahvila aukea-
vat päivittäin puoli tuntia ennen ensimmäistä näytöstä ja 
ovat auki viimeisten näytösten alkuun saakka.

KULJETUS 
Iin ja Oulun väliä liikennöivät kätevimmin Oulun jouk-
koliikenteen arkilinja 23 ja lauantailinja 23T.
Ks. www. oulunjoukkoliikenne.fi/talviaikataulut
 Lisäksi Ouluun pääsee näytösten jälkeen IIK!!-festi-
vaalibusseilla, jotka lähtevät Yöväentalon pihasta. Katso 
lähtöajat keskiaukeamalta.
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BUNNY THE KILLER THING
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BUNNY THE KILLER THING
Pe 13.11. klo 1.00 (pe–la-yö)

o. Joonas Makkonen, Suomi 2015.
Digi. 88 min. K16.

Bunny the Killer Thing on parimetrinen hirviö – puolik-Bunny the Killer Thing on parimetrinen hirviö – puolik-Bunny the Killer Thing
si jänis ja puoliksi ihminen – joka jahtaa kaikkea, mikä 
muistuttaa naisen sukupuolielintä. Kuulostaako salon-muistuttaa naisen sukupuolielintä. Kuulostaako salon-
kikelpoiselta idealta miljoonan euron kotimaiselle kauhu-kikelpoiselta idealta miljoonan euron kotimaiselle kauhu-
komedialle, joka pyrkii kansainvälisille markkinoille?komedialle, joka pyrkii kansainvälisille markkinoille?

Bunny sai alkunsa lyhytelokuvana, joka osallistui sai alkunsa lyhytelokuvana, joka osallistui 
vuonna 2011 IIK!!-festivaalinkin kilpailuun. Kiitettävän vuonna 2011 IIK!!-festivaalinkin kilpailuun. Kiitettävän 
perinnetietoisesta ”teinit matkustavat mökille ryyppää-perinnetietoisesta ”teinit matkustavat mökille ryyppää-
mään ja kutemaan”-lyhäristä ei verta, tissejä ja sekoilua mään ja kutemaan”-lyhäristä ei verta, tissejä ja sekoilua 
puuttunut, mutta valtavalla tekopeniksellä varustettuun puuttunut, mutta valtavalla tekopeniksellä varustettuun 
jänispukuun pukeutunut mies oli jotain, mihin ei ihan jänispukuun pukeutunut mies oli jotain, mihin ei ihan 
jokaisessa IIK!!-lyhärinäytöksessäkään törmännyt.jokaisessa IIK!!-lyhärinäytöksessäkään törmännyt.
 Nyt tappajapupun tarina on kuvattu uudestaan  Nyt tappajapupun tarina on kuvattu uudestaan 
täyspitkäksi elokuvaksi, tällä kertaa kunnon rahkeilla ja täyspitkäksi elokuvaksi, tällä kertaa kunnon rahkeilla ja 
budjetilla. Minkäänlaisia myönnytyksiä ”hyvän maun” budjetilla. Minkäänlaisia myönnytyksiä ”hyvän maun” 
suuntaan ei kaupallisuuden nimissä silti ole tehty, vaan suuntaan ei kaupallisuuden nimissä silti ole tehty, vaan 
lopputulos tulee taatusti pöyristyttämään yhtä paljon lopputulos tulee taatusti pöyristyttämään yhtä paljon 
kuin naurattamaankin yleisöjään ympäri maailman.kuin naurattamaankin yleisöjään ympäri maailman.
 Kriitikoiden hämmentyneen oloiset reaktiot ovat  Kriitikoiden hämmentyneen oloiset reaktiot ovat 
vaihdelleet naurunsekaisesta epäuskosta suorastaan vaihdelleet naurunsekaisesta epäuskosta suorastaan 
aggressiiviseen lyttäykseen. Samaan aikaan elokuva on aggressiiviseen lyttäykseen. Samaan aikaan elokuva on 
kuitenkin saanut kansainvälisen levityssopimuksen ja kuitenkin saanut kansainvälisen levityssopimuksen ja 
jopa palkinnon Madridin Nocturna-festivaalin Madness-jopa palkinnon Madridin Nocturna-festivaalin Madness-
sarjassa. Oli miten oli, Puolangan talvisissa maisemissa sarjassa. Oli miten oli, Puolangan talvisissa maisemissa 
kuvattu Bunny löytää takuuvarmasti tiensä IIK!!-yleisön 
sydämiin – kenties muihinkin elimiin? – perjantai-illan 
vihoviimeisellä esityspaikalla. Näytöksessä on paikalla 
tekijävieraita!
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VILLMARK ASYLUMVILLMARK ASYLUM
Pe 13.11. klo 18.15

(Villmark 2)
o. Pål O/ ie, Norja 2015.

Digi. 94 min. K15.

Villmark Asylum kuuluu uuden norjalaisen genreihmeen 
saumattomaan jatkumoon. Intensiivinen kauhutrilleri 
näyttää ja tuntuu suurelta – ja kulkee ihailtavan hallitus-
ti tekijöidensä lajityyppitietämyksen siivillä.
 Tarina sijoittuu keskelle tietöntä korpea, vuodesta 
1978 tyhjillään olleeseen massiiviseen sairaalaan. Jyhkeä 
rakennuskompleksi voisi olla lähtöisin itsensä Albert 
Speerin kynästä. Mielleyhtymä tukee oivallisesti juo-
nenkäänteitä, jotka liittyvät 1900-luvun ensimmäisen 
puoliskon tapahtumiin.
 Nyt purkutöitä valmistelemaan lähetetty kahden 
naisen ja kolmen miehen iskuryhmä saapuu paikalle naisen ja kolmen miehen iskuryhmä saapuu paikalle 
helikopterilla. Ensimmäinen yllätys on kadonneeksi helikopterilla. Ensimmäinen yllätys on kadonneeksi 
luultu talonmies Karl. Saksaa puhuva vanhus tuntee luultu talonmies Karl. Saksaa puhuva vanhus tuntee 
sairaala-alueen mustan menneisyyden, johon liittyvät sairaala-alueen mustan menneisyyden, johon liittyvät 
myös vaietut ihmiskokeet. Pian alkaa vaikuttaa siltä, että myös vaietut ihmiskokeet. Pian alkaa vaikuttaa siltä, että 
alueella majailee muitakin.alueella majailee muitakin.
 Vaikka norjalainen nimi antaa ymmärtää  Vaikka norjalainen nimi antaa ymmärtää Villmark 
Asylumin olevan jatko-osa, se seisoo täysin omilla jaloil- olevan jatko-osa, se seisoo täysin omilla jaloil-
laan. Elokuvaa on kuvattu aidoissa puitteissa, Lounais-laan. Elokuvaa on kuvattu aidoissa puitteissa, Lounais-
Norjan Lusterissa sijaitsevassa hylätyssä jättisairaalassa. Norjan Lusterissa sijaitsevassa hylätyssä jättisairaalassa. 
Kirjoittaja-ohjaaja Kirjoittaja-ohjaaja Pål O/ ie ottaa kuvauspaikasta kaiken 
irti, hyödyntää slasher-kuvastoa mutta luo rinnastuksia irti, hyödyntää slasher-kuvastoa mutta luo rinnastuksia 
myös sellaisiin genren tuoreempiin espanjalaisiin tunnel-myös sellaisiin genren tuoreempiin espanjalaisiin tunnel-
mapaloihin kuin mapaloihin kuin Orpokoti ja Julian silmät. (NV)
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SCHERZO DIABOLICO
BITE

SCHERZO DIABOLICOSCHERZO DIABOLICO
La 14.11. klo 16.15La 14.11. klo 16.15

o. Adrián Garciá Bogliano, Meksiko/USA 2015.o. Adrián Garciá Bogliano, Meksiko/USA 2015.
Digi. 91 min. K16.Digi. 91 min. K16.

Latinalaisen Amerikan kauhun kiistattoman ykköstekijän 
Adrián Garciá Boglianon (mm. Here Comes the Devil, 
IIK!! 2013) uutuus on uniikki yhdistelmä hitaasti palavaa 
arthouse-mysteeriä ja räjähtävää eksploitaatiota.
 Tarinassa virkamies kaappaa tuntemattoman teinity-
tön ja lukitsee tämän hylättyyn varastoon kuukausikau-
siksi. Bogliano panttaa taitavasti teon motiiveja, kypsy-
tellen hiljaisella tulella asetelmat ja tyylilajit sekoittavaa 
loppunäytöstä. Scherzo Diabolico on umpikiero arvoitus, 
jossa huolellisesti rakennetut henkilöhahmot, hyvin pan-
tatut yllätykset ja brutaalit tehokeinot virittävät kuumo-
tustaajuuksille, joihin aniharva elokuva yltää. (NV)
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BITE
La 14.11. klo 19.45La 14.11. klo 19.45

o. Chad Archibald, Kanada 2015.o. Chad Archibald, Kanada 2015.
Digi. 90 min. K18.

Casey juhlii tyttökavereidensa kanssa polttareitaan Costa 
Ricassa. Krapulaisena aamuna naiset sompailevat baari-
tuttavuuden vinkin perässä syrjäiseen laguuniin. Oudon 
ötökän purema ei ota parantuakseen vielä kotonakaan 

– päinvastoin. Tulehdus saa kaunottaren pikku hiljaa 
muuttumaan mitä odottamattomimmilla tavoilla.

Bite on kovinta body horroria vuosikausiin. Sitä on 
helppo verrata ohjaaja Archibaldin maanmiehen David 
Cronenbergin tyrmääviin transformaatiovisioihin. 
Erikoisefektit ovat huippuluokkaa, mistä todistivat myös 
pyörtyilemiset Biten maailmanensi-illassa Montrealin 
FantAsia-festivaalilla. Elokuvaa ei siis voi suositella sen 
enempää heikkohermoisille kuin -vatsaisillekaan. (NV)
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KOTIMAISTA KAUHUA LYHYESTI
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KOTIMAISTA KAUHUA LYHYESTI
La 14.11. klo 18.00
Digi, 88 min, K18.

Erikoisnäytöksessä neljä tiukkaa teosta kotimaisen nyky-
kauhun kunnianhimoisemmasta päästä. Yli 15 minuutin 
kestonsa vuoksi nämä elokuvat esitetään lyhytelokuvakil-

pailun ulkopuolella. Tekijävieraita paikalla!

HANNES BLANK
o. Eero Tammi, Suomi 2015. 22 min.

Öinen kiertoajelu nuoren herrasmiehen Hannes 
Blankin matkassa. Ääniä, värejä, musiikkia, 

pelkoa, inhoa ja erotiikkaa.

PINK SMOKE
o. Sevgi Eker, Suomi 2015. 20 min.o. Sevgi Eker, Suomi 2015. 20 min.

Yksi murha, kolme näkökulmaa. Impressionistisen Yksi murha, kolme näkökulmaa. Impressionistisen 
eroottinen kauhutrippi jostain David Lynchin ja Gaspar eroottinen kauhutrippi jostain David Lynchin ja Gaspar 

Noén huuruisesta välimaastosta.Noén huuruisesta välimaastosta.

TAISTELU TOHTORI PRETORIUKSENTAISTELU TOHTORI PRETORIUKSEN
KABINETISTA 1918

o. Juho Aittanen, Suomi 2014. 24 min.
Veljessodan viimeisinä päivinä teloitusten varjossa 

lymyää toisenlainen uhka. Mitä sairaita kokeita 
suoritetaankaan Tri Pretoriuksen kabinetissa?

TRANS*
o. A. Rostén & E. Jussila, Suomi 2014. 22 min.

Cronenbergiläinen body horror -tieteiskauhupläjäys 
ällistyttävillä vanhan koulun erikoistehosteilla.
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KIITOKSETLOPPUTEKSTITLOPPUTEKSTIT

IIKKUVAT RY:N HALLITUS
Mika Anttolainen (pj), Paavo J. Heinonen, Tuomas 
Merilä, Peipa Mäki, Antti Näyhä, Juha Pulkkinen, 

Sanna Turunen 

YÖRYHMÄ
Festivaalijohtaja: Antti Näyhä
Toiminnanjohtaja: Jyrki Mäki

Tiedottaja: Sanna Turunen
Taloudenhoitaja: Tiina Niiranen

Lipunmyynti: Tiina Niiranen & Peipa Mäki
Sali/aulavastaava: Juha Pulkkinen
Vierasvastaava: Mika AnttolainenVierasvastaava: Mika Anttolainen

Lavastus: Sallamaari Syrjä
Taidenäyttely: Hanni HaapaniemiTaidenäyttely: Hanni Haapaniemi

Banderolli: Helena KaikkonenBanderolli: Helena Kaikkonen
Esitystekniikka: Tuomas MeriläEsitystekniikka: Tuomas Merilä

35 mm kelaamo: Antti Autio
Kahvio: Paula Ranta

...kaikkia upeita talkoolaisia unohtamatta!...kaikkia upeita talkoolaisia unohtamatta!

Käsiohjelman toimitus: Antti NäyhäKäsiohjelman toimitus: Antti Näyhä
Käsiohjelman tekstit: Antti Näyhä & Night Visions
Design: Jaakko Tuomivaara / Supergroup Studios

Painettu Painotupa Ky:ssä

Festivaalia ovat tukeneet:
TAIKE / Valtion elokuvataidetoimikunta

Iin kunta / Ii-instituutti
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KIITOKSET

Azathot Film / Juho Aittanen; Black Lion Pictures 
/ Miika J. Norvanto; British Film Institute / George 
Watson; Cinemare / Jarkko Kuittinen; Sevgi Eker; 
Forssan mykkäelokuvafestivaalit / Ville Koivisto; 
Tuomas Haarala; Hollywood Classics / Albina 
Terentjeva; Iin kansalaisopisto; Iin kunta; Iin 
työväenyhdistys; K-Market Ii / Mauri Kesonen; 
Kino-Foto / Lars Biström; Kinokki / Teijo Pellinen; 
Kinomafia osk / Axel Fransberg, Antti Leimi, Reeta 
Onninen & Antti Purhonen; Kino Tapiola; Klubb 
Super 8 / Anders Lundgren & Rickard Gramfors; 
Janne Kuusinen; Levykauppa Äx; M&M Viihdepalvelu; 
Joonas Makkonen; Martinniemen työväenyhdistys; Jari Joonas Makkonen; Martinniemen työväenyhdistys; Jari 
Meistamo; Movie Company Alatalo / Simo Alatalo; Meistamo; Movie Company Alatalo / Simo Alatalo; 
MP-Seri / Marko Penttilä; Night Visions / Mikko MP-Seri / Marko Penttilä; Night Visions / Mikko 
Aromaa & Petri Mauranen; Simo & Raijaliisa Näyhä; Aromaa & Petri Mauranen; Simo & Raijaliisa Näyhä; 
Oulun Elokuvakeskus / Sauli Pesonen, Eero Leiviskä; Oulun Elokuvakeskus / Sauli Pesonen, Eero Leiviskä; 
Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien 
festivaali; Oulun sarjakuvakeskus / Harri Filppa, festivaali; Oulun sarjakuvakeskus / Harri Filppa, 
Taija Jyrkäs & Aapo Kukko; Oulun taiteiden yö; Taija Jyrkäs & Aapo Kukko; Oulun taiteiden yö; 
Pastori; Painotupa / Hannu Mäkelä; Heikki Pura; Pastori; Painotupa / Hannu Mäkelä; Heikki Pura; 
Rantapohja / Pekka Keväjärvi; Richard Stanley; Päivi Rantapohja / Pekka Keväjärvi; Richard Stanley; Päivi Rantapohja / Pekka Keväjärvi; Richard Stanley; Päivi 
Säävälä; Eero Tammi; TR Productions / Artturi Rostén; Säävälä; Eero Tammi; TR Productions / Artturi Rostén; 
Brian YuznaBrian Yuzna

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