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ALKUTEKSTITALKUTEKSTIT

IIK!! on tullut viidentoista vuoden ikään. Kolmen vuoden 
päästä se pääsisi jo omiin K18-leffanäytöksiinsä, mikäli 
olisi ihminen. 
 Juhlavuoden mykkäelokuvakonsertissa nähdään 
itseoikeutetusti se kaikista mykkäkauhuelokuvista 
rakastetuin, Nosferatu. Pitkäaikaiset ystävämme saatta-
vat muistaa, että Murnaun ajaton vampyyriklassikko 
on esitetty Iissä kerran aiemminkin – tarkkaan ottaen 
11 vuotta sitten, joten varsinaisesta pikauusinnasta ei 
voitane puhua. vÄäristymä-duon elektroninen ääniraita 
tarjoaa joka tapauksessa takuulla tuoreen Nosferatu-
kokemuksen niillekin meistä, jotka olemme ko. elokuvan 
nähneet lukemattomia kertoja.
 Normaalia jouluisamman ajankohdan kunniaksi 
ohjelmistossa on myös Gremlins, ja taannoista John 
Carpenterin Suomen-keikkaa lämmöllä muistelevat (tai 
sen missanneet) diggarit arvostavat varmasti mahdolli-
suutta nähdä Prince of Darkness 35 mm:n filmiltä. H. G. 
Lewisin muistoa taas kunnioitetaan The Gruesome 
Twosomen näytöksellä, filmiltä niin ikään.
 Night Visions -yhteistyön ansiosta tarjolla on tietysti 
myös tuhti paketti kovimpia uutuuksia – tänä vuonna 
erityisesti uusi amerikkalainen indiekauhu on vahvasti 
edustettuna, ja tuoreita helmiä nähdään myös koviksi 
kauhumaiksi nousseista Meksikosta ja Ruotsista. 
 Seuraavaa 15 vuotta kohti! Let’s horror!

Antti Näyhä, festivaalijohtaja
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NOSFERATU

SÄESTYS: VÄÄRISTYMÄ
Nosferatu saa tällä kertaa taustalleen kokeellisen 
elektronisen ääniraidan, josta vastaa helsinkiläinen duo 
vÄäristymä. Veljekset Janne Liimatainen ja Jarko 
Hedenius ammentavat varhaisesta minimalistises-
ta teknomusiikista sekä suomalaisesta elektronisen 
musiikin perinteestä, ja loihtivat analogisoittimistaan 
primitiivisen uhkaavina vellovia äänimaailmoja.
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NOSFERATU
Mykkäelokuvakonsertti – La 3.12. klo 20.15 

(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens)
o. F. W. Murnau, Saksa 1922. 35 mm. 

Välitekstit saksaksi ja suomeksi. 94 min. K12.

Bram Stokerin romaaniin Dracula (1897) perustu-
va Nosferatu on yksi tunnetuimpia mykkäelokuvia ja 
kauhuelokuvan tärkeimpiä peruskiviä. Kauhuelokuvia oli 
toki tehty jo Lumiérèn ajoista asti, ja tiettävästi Stokerin 
kirjastakin oli tehty ainakin kaksi elokuvaa ennen kuin 
saksalainen mestari Friedrich Wilhelm Murnau
tarttui aiheeseen. Silti oikeastaan vasta Nosferatu
vakiinnutti yliluonnollisen elokuvakauhun kuvaston 
sellaisena kuin me nykyään sen tunnemme. Jyrkissä 
kontrasteissa kylpevä ekspressionistinen kuvamaailma, 
uhkaavat ulkokuvat jylhästä luonnosta, kolkon linnan 
seinillä hiipivät synkät varjot ja tietysti Max Schreckin
ikoninen hirviökreivi ovat asioita, jotka nuorikin nyky-
katsoja osaa silmänräpäyksessä yhdistää nimenomaan 
kauhuelokuvaan.
 Tuotantoyhtiö ei onnistunut hankkimaan Stokerin 
romaanin filmatisointioikeuksia, ja hahmojen vaihdetuis-
ta nimistä huolimatta perikunta haastoi studion oikeu-
teen tekijänoikeusrikkomuksesta. Elokuvan negatiivit ja 
kaikki esityskopiot määrättiin tuhottavaksi. Jälkipolvien 
onneksi yksittäisiä kopioita säästyi – muutoin kauhuelo-
kuvan historia saattaisi näyttäytyä meille tänään kovin 
toisenlaisena. (AN)

Yöväentalon salissa on rajoitetusti asiakaspaikkoja, joten 
varmistathan sisäänpääsysi ostamalla ennakkolipun 
osoitteesta www.iikfestivaali.fi.
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PRINCE OF DARKNESS
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PRINCE OF DARKNESS
Su 4.12. klo 19.15
(Pimeyden valtias)

o. John Carpenter, USA 1987.
35 mm. 102 min. Tekstitys: suomi. K18. 

Donald Pleasencen tulkitsema huolestunut pappismies 
löytää salaperäisen  hylätyn kirkon kellarista merkillisen 
lukitun tankin täynnä hohtavaa vihreää nestettä. Hän 
päättää kääntyä tieteen puoleen, ja kutsuu arvostetun 
kvanttifyysikon opiskelijaryhmineen tutkimaan löytöä 
kanssaan. Hämmästyksekseen tutkijat mittaavat säiliön 
iäksi seitsemän miljoonaa vuotta. Lisäksi tankin sisältä 
vaikuttaisi säteilevän signaaleja, joista professori löytää 
matemaattisia yhtälöitä. Mysteerin vastaus ei tunnu 
löytyvän yksin kristillisestä teologiasta sen kummemmin 
kuin länsimaisesta tieteestäkään, vaan uskomattoman 
edessä niin uskonmiehen kuin tieteilijäryhmänkin maa-
ilmankatsomukset ovat koetuksella. Ehkä molemmat 
olivat alun perinkin vain puoliksi oikeassa?
 Elokuussa Suomessa konsertoinut amerikkalainen 
genrelegenda John Carpenter (s. 1948) tunnetaan pait-
si Halloweenin (1978), Escape from New Yorkin (1980) 
ja The Thingin (1982; IIK!! 2011) kaltaisista kauhu- ja 
tieteiselokuvan merkkiteoksista, myös tummanpuhuvan 
kylmistä syntetisaattorisävellyksistään. Maestro on 
halki uransa käyttänyt elokuvissaan etupäässä omaa 
musikkiaan, ja nimenomaan Prince of Darknessin score 
on hänen henkilökohtainen suosikkinsa. Elokuva on 
apokalyptis-metafyysisen kauhun kutkuttava taidonnäy-
te, jonka huippuhetket kuuluvat Carpenterin tuotannon 
pelottavimpiin. Erityismaininnan ansaitsee Alice Coo-
perin rooli irtolaisjengin psykoottisena johtajana. (AN)
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GREMLINS
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GREMLINS
Su 4.12. klo 15.00

(Gremlins – riiviöt) o. Joe Dante, USA 1984. 
35 mm. 107 min. Tekstitys: suomi. K16.

Epäonninen keksijä Randall löytää pojalleen kiinalaisesta 
antiikkiliikkeestä upean joululahjan: Gizmo-nimisen 
hurmaavan ja kiltin mogwai-olennon. Elävää pehmolelua 
muistuttavan pienen karvaisen otuksen mukana tulee 
kolme ohjetta, joita tulee ehdottomasti noudattaa: 
älä altista mogwaita kirkkaalle valolle, älä anna sen 
kastua äläkä missään olosuhteissa ruoki sitä keskiyön 
jälkeen. Mutta milloinpa lapset lelujensa käyttöohjeita 
noudattaisivat... 

Roger Cormanin leivissä uransa aloittanut Joe 
Dante todisti ilmiömäiset lahjansa hirviökauhun 
ja mustan kauhukomedian saralla jo purevilla 
varhaisteoksillaan Piranha (1978) ja The Howling (1981; The Howling (1981; The Howling
IIK!! 2012). Gremlins oli askel valtavirran suuntaan – 
executive-tuottajana hääri Steven Spielberg – mutta Steven Spielberg – mutta Steven Spielberg
ihan mistä tahansa koko perheen kiltistä E.T.-söpöilystä 
ei onneksi sentään ole kyse.
 Amerikkalaisen pikkukaupungin leppoisan 
lällyt joulunvieton tunnelmat kääntyvät vääjäämättä 
kauhuksi ja kaaokseksi, kun väärinkäsitellystä Gizmo-
parasta sikiävät murhanhimoiset riiviöt kylvävät 
ympärilleen tuhoa ja anarkiaa. Kontekstiin nähden jopa 
hämmentävän brutaaleista hirviö- ja erikoistehosteista 
vastaa aikansa kärkinimi Chris Walas. Sukupolvia 
toisensa jälkeen karminut ja huvituttanut Gremlins
nauttii nykyään vankasta asemasta kauhukomedian 
klassikkojen joukossa. Tässä on 15. IIK!!-festivaalin 
virallinen joulunodotuselokuva! (AN)
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1974
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1974
Pe 2.12. klo 20.00

o. Victor Dryere, Meksiko 2016.
Digi. 82 min. K16.

Meksiko vuonna 1974. Vastikään naimisiin menneet 
Altair (Diana Bovio) ja Manuel (Rolando Breme) 
nauttivat elämästä ja toisistaan. Manuel haluaa 
varmistua, ettei elämän onnellisin aika pääse 
unohtumaan. Niinpä hän dokumentoi kaiken uudella 
8 millimetrin filmikamerallaan. Kuvattavaa piisaa, sillä 
kaksikon ympärillä alkaa tapahtua outoja asioita.
 Aluksi linnut alkavat käyttäytyä oudosti. Sitten 
aina niin sosiaalisen Altairin persoonallisuus kääntyy 
päälaelleen. Hän saa päähänsä rakentaa mustista tiilistä 
oven kokoisen seinän sekä makuuhuoneeseen että 
synkkään varastokellariin. Onko Altairin mielenterveys 
vaakalaudalla vai onko kyse jostakin vieläkin 
pahemmasta?
 Nuoren meksikolaisohjaajan Victor Dryeren 1974
on kauhuelokuva, jonka kylmäävä tehokkuus piilee 
tiiviissä ja häiriintyneessä tunnelmassa. Katsojan 
odotuksilla kekseliäästi leikittelevä käsikirjoitus 
pyörittää tämän solmuun, josta ei löydy ulospääsyä. 
Kokonaan kaitafilmille kuvatun elokuvan 70-lukulainen 
visuaalinen ilme on kaukana videokamerapelleilyistä. 
Bovion ja Bremen vakuuttava yhteispeli nostaa 
psykologisen uskottavuuden mestariluokkaan.

1974 on yksi vuoden pelottavimmista 
kauhuelokuvista ja uusin todiste siitä, että Latinalaisen 
Amerikan kauhu on huimassa nousussa! (NV)
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TONIGHT SHE COMES
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TONIGHT SHE COMES
Pe 2.12. klo 21.45

o. Matt Stuertz, USA 2016.
Digi. 84 min. K18.

Tonight She Comes starttaa kuin gorehoundin sielua 
hivelevä slasher, mutta kiihdyttää pian omiin outoihin 
sfääreihinsä. Syrjäisellä metsämökillä bilettävä nuoriso 
joutuu paikallisten asukkaiden terrorisoimaksi. Luvassa 
on saatanallisia rituaaleja, nakuilua, hurmaavan övereitä 
veriefektejä sekä absurdia komediaa.
 Nuoren monilahjakkuuden Matt Stuertzin toinen 
pitkä elokuva on taidokkaasti ohjattu ja esikuvilleen 
syvästi kumartava revittely, joka voisi hyvin olla peräisin 
80-luvun kultaisilta slasher-vuosilta. Stuertzin hurme-
oopperan tappiin väännettyn omaperäisyyskertoimen 
ansiosta elokuva pursuaa kuitenkin perinteisten veriar-
vojen ohella myös ehtaa kulttipotentiaalia. Tunnelmal-
lista scoresta vastaa yksi nykykauhun taitavimmista 
säveltäjistä, puolalainen Wojciech Golczewski (Late 
Phases, We Are Still Here, Beyond the Gates).

Tonight She Comes on hyvää mieltä aiheuttava, 
ihastuttavan perverssi ja suorastaan runollisen raaka 
splatterkomedia. Elokuvan luonteesta kertoo paljon se, 
että pääpahis, joka muuten sattuu olemaan poikkeuksel-
lisen kaunis nainen, tepastelee läpi elokuvan ilkosillaan 
ja yltä päältä veressä. Lopetuskin on kuin parhaiden 
aikojen Takashi Miike -leffasta. (NV)

13



31
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31
Pe 2.12. klo 1.00 (pe–la-yö)

o. Rob Zombie, Iso-Britannia/USA 2016.
Digi. 102 min. K18.

Kulttirokkari ja modernin kauhuelokuvan oman tiensä 
kulkija Rob Zombie palaa tositoimiin armottomalla 
grindhouse-pastissillaan, jossa ei jarrua poljeta.
 Halloween 1976. Minibussillinen karnevaaliväkeä on 
matkalla seuraavaan esitykseen jossain päin Amerikan 
syrjäseutuja. Matka loppuu lyhyeen, kun tuntematon 
joukko hyökkää heidän kimppuunsa. Nujakasta hengissä 
selvinneet kidnapataan ja lukitaan hylättyyn tehdashal-
liin. Heidät pakotetaan pelaamaan peliä nimeltä ”31”, 
jossa tehtävänä on selvitä hengissä 12 tuntia etenemällä 
huone huoneelta toinen toistaan hullumpia – ja murhan-
himoisempia – psykopaatteja vastaan.
 Rob Zombie vyöryttää kankaalle läjän sarjakuva-
maisia hahmoja kääpiönatseista psykoottisiin moottori-
sahaklovneihin, jotka koittavat tehdä pelaajista silppua. 
Asetelman selkeä verrokki on Arnold Schwarzenegger 
-klassikko The Running Man (1987), tosin höystettynä 
K18-luokan verenlennätyksellä. Muu kuvasto on taas 
pitkälti velkaa Tobe Hooperin Teksasin moottorisaha-
murhille (1974).
 Osittain joukkorahoituksen avulla tuotettu elokuva 
on tehty pelkästään Rob Zombien estetiikkaa arvos-
taville faneille haistattaen samalla pitkät kriitikoiden 
suuntaan. Zombie onkin sanonut 31:n olevan hänen 
toistaiseksi brutaalein elokuvansa. Tätä ei käy kiistämi-
nen. (NV)
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LIPUT
AIKATAULU

KIELET

SARJAMURHAKORTTI

PERJANTAI 2.12.

17.00 Lyhytelokuvakilpailu (s. 18)

18.15 Count Dracula’s Great Love (s. 25) 
20.00 1974 (s. 11)
21.45 Tonight She Comes (s. 13)
23.30 The Gruesome Twosome (s. 21)
01.00 31 (s. 15) 

02.45 Festivaalibussi Ouluun

LAUANTAI 3.12.

14.45 Lyhytelokuvakilpailu, uusinta (s. 18)

16.00 We Go On (s. 27)
18.00 House of Mortal Sin (s. 23)
20.15 Nosferatu – mykkäelokuvakonsertti (s. 5)
22.15 Beyond the Gates (s. 28)
00.00 Army of Darkness (s. 24)

01.45 Festivaalibussi Ouluun

SUNNUNTAI 4.12.

15.00 Gremlins (s. 9)
17.15 Origin (s. 26)
19.15 Prince of Darkness (s. 7)

21.00 Festivaalibussi Ouluun

AIKATAULU
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LIPUT

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

Nosferatu-mykkäelokuvakonsertti  12 € 
Muut pitkät elokuvat   7 € 
Lyhytelokuvakilpailunäytökset   0 €
Sarjamurhakortti  70 €
Festivaalibussi   5 € / matka

KIELET

Suomenkielinen tekstitys on vain elokuvissa Nosferatu, 
Prince of Darkness, Gremlins ja Army of Darkness. 
Muissa elokuvissa on joko englanninkielinen dialogi tai 
englanninkielinen tekstitys.

SARJAMURHAKORTTI

Vain 70 euron hintainen sarjamurhakortti on henki-
lökohtainen ja sillä pääsee kaikkiin näytöksiin. Kortin 
ostettuasi sinun ei tarvitse erikseen lunastaa näytöskoh-
taisia lippuja, vaan pääset saliin suoraan kortin esittämällä. 
Kortti ei sisällä pääsyä festivaalibusseihin!
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LYHYTELOKUVAKILPAILU KULJETUS 

 
LIPUNMYYNTI & KAHVILA

TAIDENÄYTTELY

LYHYTELOKUVAKILPAILU

Festivaalin perinteisessä kilpailussa on tänä vuonna 
seitsemän korkeintaan 15-minuuttista kauhuelokuvaa. 
Kilpailutyöt esitetään kaksi kertaa, pe 2.12. 17:00 ja 
la 3.12. 14:45. Näytöksen kesto on n. 60 min.

Television (o. Alfredo Baón, 8 min)
Final Log (o. Akseli Korpioksa, 13 min)Final Log (o. Akseli Korpioksa, 13 min)Final Log

Seuraa valkoista jänistä (o. Samuel Häkkinen, 7 min)
Muistijäljet (o. Niko Repo, 7 min)
Hypnos (o. Juho Aittanen, 13 min)

Let It Out (o. Carlos Marroquin, 6 min)
Rakkaudesta työhön (o. Artturi Rostén, 3 min)

Kilpailun tuomareina toimivat Rakkautta & Anarkiaa 
-festivaalin ohjelmistokoordinaattori Outi Rehn ja 
Night Visions -festivaalin ohjelmistosuunnittelija Petri 
Mauranen. 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 3.12. klo 0.00 Army of Darkness 
-näytöksen alussa.
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KULJETUS 

Iin ja Oulun väliä liikennöi kätevimmin Oulun joukkolii-
kenteen arkilinja 23. Katso aikataulut osoitteesta
www.oulunjoukkoliikenne.fi/talviaikataulut
 Lisäksi Ouluun pääsee näytösten jälkeen IIK!!-festi-
vaalibusseilla, jotka lähtevät Yöväentalon pihasta. Katso 
lähtöajat keskiaukeamalta.

LIPUNMYYNTI & KAHVILA

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

TAIDENÄYTTELY

The Odhers ja Monsterinbox pitävät pop-up-kuvatai-
degalleriaa Yöväentalossa festivaalin aikana. Näytteillä 
ja myynnissä valikoima kauhuhenkisiä taideteoksia.
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THE GRUESOME TWOSOME

H. G. LEWIS (1926–2016)
Amerikkalainen ohjaaja-käsikirjoittaja-elokuvaaja-
säveltäjä-tuottaja Herschell Gordon Lewis menehtyi 
syyskuussa kunnioitettavassa 90 vuoden iässä. Lewis 
käytännössä loi koko gore- tai splatter-kauhuelokuvan 
lajityypin sellaisilla teoksillaan kuin Blood Feast (1963), 
Two Thousand Maniacs! (1964; IIK!! 2012) ja Color Me 
Blood Red (1965). Hänen tuotantonsa oli tyylipuhdasta 
eksploitaatioelokuvaa, joka perustui budjetin minimoin-
tiin sekä shokki- ja tirkistelyarvon maksimointiin.
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20

THE GRUESOME TWOSOME
Pe 2.12. klo 23.30

o. Herschell Gordon Lewis, USA 1967.
35 mm. 72 min. K18.

Vuoden 1967 kesällä hipit halki läntisen maailman 
kiinnittivät hiuksiinsa kukkia saarnaten rauhan ja 
rakkauden ilosanomaa. Samaan aikaan trendistä tyystin 
piittaamaton ”goren kummisetä” H. G. Lewis kuvasi The 
Gruesome Twosomea, viidettä ja siihenastisista selvästi 
graafisinta roiskutteluelokuvaansa.
 Elokuvan nimikkokaksikon muodostavat vanha 
rouva Pringle ja tämän vähämielinen aikamiespoika 
Rodney. Heidän Floridaan sijoittuvan peruukkibisnek-
sensä erinomaisuus perustuu laadultaan vertaansa vailla 
oleville ihmishiuksille. Luovuttajina toimivat alivuokra-
laisiksi majoitetut opiskelijaneitokaiset, joiden päänahkoja 
Rodney työstää esimerkiksi sähköveitsellä. Erään uhrin 
kämppäkaveri Kathy haistaa palaneen käryä ja alkaa sel-
vittää, mitä peruukkikaupassa oikein onkaan meneillään.
 Veristen murhien ohella The Gruesome Twosome 
pursuaa toinen toistaan älyvapaampia yksityiskohtia ja 
irrallisempia täytekohtauksia: rouva Pringle lakkaamatta 
höpöttelemässä täytetylle kissapedolleen Napoleonille, 
täysin dadaistinen ”drive-in-elokuva elokuvassa”-jakso 
ja niin edelleen. Lewisin uniikki, häpeilemättömän 
helppoheikkimäinen tapa tehdä elokuvaa saavuttaa 
kuitenkin omanlaisensa kulminaatiopisteen heti elokuvan 
prologissa, jossa kahden mallinukkepään keskustelusta 
ei tahdo tulla loppua. Käsikirjoitus on kreditoitu ohjaajan 
tuolloisen vaimon nimiin.  (NV & AN)
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HOUSE OF MORTAL SIN
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HOUSE OF MORTAL SIN
La 3.12. klo 18.00
(The Confessional)

o. Pete Walker, Iso-Britannia 1976.
16 mm. 104 min. K16.

”Tortured by desires his vows forbid... Master of a house 
of mortal sin!”
 Muun muassa Frightmaresta (1974) tunnettu 
kauhu- ja seksploitaatio-ohjaaja Pete Walker sijoitti 
ajan brittitrendin vastaisesti kauhutarinansa keskelle 
nykyaikaista keskiluokkaista yhteiskuntaa. Hän 
löysi kauhunsa vanhojen myyttien sijaan katsojalle 
tutuista arkisista ympäristöistä, mikä tarjosi myös 
mahdollisuuden purevaan yhteiskunnalliseen satiiriin. 
Walkerin brutaali House of Whipcord (1974) oli aiemmin 
pöyristyttänyt kuvaamalla brittiläistä oikeusjärjestelmää 
arveluttavassa valossa, ja seuraavaksi oli aika suunnata 
kriittinen katse uskonnollisiin instituutioihin.
 Isä Xavier Meldrum (Anthony Sharp) on 
katolinen pappi, joka kiristää seurakuntansa 
nuoria naisia rippituolitunnustuksista tekemillään 
nauhoitteilla. Erityisen pakkomielteen hän on 
kohdistanut haavoittuvaiseen Jennyyn (Susan 
Penhaligo), joka ei millään saa läheisiään uskomaan, 
että arvostettu kirkonmies voisi käyttää asemaansa 
niin häikäilemättömästi hyväkseen. Vähä vähältä isä 
Meldrum turvautuu yhä äärimmäisempiin tekoihin 
saadakseen haluamansa, samalla vankkumatta uskoen 
toimivansa Jumalansa silmien edessä vanhurskaasti.

House of Mortal Sin on huolella rakennettu 
ja pelottavan uskottava tarina vallasta, synkkä ja 
nihilistinen 1970-luvun brittikauhun pieni helmi. (AN)
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ARMY OF DARKNESS COUNT DRACULA’S GREAT LOVEARMY OF DARKNESS
La 3.12. klo 0.00 (la–su-yö)

o. Sam Raimi, USA 1992.
35 mm. 89 min. Tekstitys: suomi. K16.

The Evil Dead (1981; IIK!! 2004) ja Evil Dead 2 (1987; 
IIK!! 2011) saivat jatkokseen päätösosan, jossa Sam 
Raimi kasvattaa ilkikurisen riivaajasaagansa Holly-
wood-mittakaavaan. Ronskiksi elävien kuolleiden lah-
taajaksi miehistynyt Ash (Bruce Campbell) tupsahtaa 
kuolleiden kirjan voimasta keskiajalle. Kotiinpaluuope-
raatio menee pipariksi, kun moottorisahaa toisen käden 
paikalla kantava rääväsuusankari tyrii omat loitsunsa – 
ja herättää vahingossa kuolleiden armeijan.
 Pikkubudjetin kauhusarjahelmestä kasvaa Army of 
Darknessissa eeppinen mörköooppera, jossa alkuperäi-
sen elokuvan ilkeä underground-henki paiskaa tassua 
suuren mittakaavan seikkailun kanssa. (NV)
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COUNT DRACULA’S GREAT LOVE
Pe 2.12. klo 18.15

(El gran amor del conde Drácula / Dracula’s 
Virgin Lovers) o. Javier Aguirre, Espanja 1974.

16 mm. 72 min. K16.

Kauhua harvakseltaan tehneen Javier Aguirren Count 
Dracula’s Great Love ei ole Nosferatun lailla varsinai-
nen Stoker-sovitus, vaan lähinnä jatkumoa Hammer 
Filmsin vereville ja eroottisille lesbovampyyrielokuville. 
Itse Dracula jää kulmahammaskaunotarten kavalkadissa 
hieman... sanotaan vaikka hampaattomaksi hahmoksi.
 Kammottavan kreivin roolissa nähdään – Chris-
topher Leen näköiseksi maskeerattuna – Espanjan 
kauhulegenda Paul Naschy, jonka yleisömme saattaa 
muistaa traagisesta ihmissusitarinasta The Werewolf vs 
the Vampire Woman (IIK!! 2012). Luvassa on maittava 
annos näyttävää ja nostalgista eurokauhua.  (AN)
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ORIGIN WE GO ONORIGIN
Su 4.12. klo 17.15

(Bieffekterna) o. Andreas Climent & André 
Hedetoft, Ruotsi 2016. Digi. 92 min. K16.

Ruotsista pamahtaa jatkoa Pohjoismaissa kiihtyvälle 
fantasia- ja kauhuelokuvan noususuhdanteelle. Origin on 
hallittu scifi-painajainen, joka ammentaa kauhua ikiajat 
inspiroineesta teemasta: tiedemiesten halusta uhma-
ta luonnon rajoja. Klassista Frankenstein-asetelmaa 
mukailevassa tarinassa biokemistit kehittävät kokeellista 
geenimuunnosteknologiaa, joka saa syöpää sairastavan 
koehenkilön kehon aloittamaan taistelun sairaita soluja 
vastaan. Mahdollisuudet eivät kuitenkaan pääty tähän.

Origin ei ole fantastinen hirviöooppera, vaan psyko-
logisesti tarkka, monisäikeinen ja kypsä tieteiskauhun 
valio, jota ei heti arvaisi Andreas Climentin ja André 
Hedetoftin esikoisohjaukseksi. (NV)
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WE GO ON
La 3.12. klo 16.00

o. Jesse Holland & Andy Mitton, USA 2016.
Digi. 89 min. K18.

Isänsä itsemurhan traumauttama Miles pelkää kuolemaa. 
Kun ahdistus kasvaa sietämättömäksi, hän laittaa lehteen 
ilmoituksen, jossa hän lupaa 30 000 dollarin palkkion 
kenelle tahansa, jolla on näyttää todisteet kuoleman jäl-
keisestä elämästä. Hourupäiden yhteydenottojen tulvasta 
Miles löytää kolme varteenotettavaa kandidaattia. Huo-
lestunut äitinsä kintereillään poika lähtee selvittämään 
vastausta ihmiselämän perimmäiseen kysymykseen. 
 Runsaalla äänimaisemalla viimeistelty We Go On on 
tunnelmavetoista kauhua, joka hiipii alitajuntaan tavalla, 
johon ohikiitävät shokit eivät pysty. Katsojansa epätodel-
liseen tilaan vaivuttava rajatilaelokuva on omaperäinen 
helmi, jolle on vaikea löytää vertailukohtaa. (NV)
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BEYOND THE GATESBEYOND THE GATES
La 3.12. klo 22.15

o. Jackson Stewart, USA 2016.
Digi. 82 min. K18.

Beyond the Gates näyttää elokuvalta, jonka Stuart 
Gordon, Sam Raimi tai Joe Dante olisivat tehneet 
1980-luvulla ja lyöneet pakkaseen jälkipolvia odottamaan.
 Veljekset löytävät videokauppiasisänsä jäämistöstä 
mystisen lautapelin ja videokasetin, jossa ankara valtiatar 
(Barbara Crampton) komentaa poikia pelihommiin. 
Lapsekkaan seuraleikin fiilis katoaa nopeasti veristen 
sattumien myötä. Beyond the Gates on upea yhdistelmä 
Lovecraft-henkistä raja-aitojen kolkuttelua ja arkitodel-
lista teinikauhua. Komeat roiskeet lisäävät lopputuloksen 
hapokkuutta, ja John Carpenter -henkistä teemabiisiä 
kuunnellessa retrokauhun ystävän sielu lepää. (NV)
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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

Lavastus: Päivi Säävälä
Äänilavastus: Jaakko Junnila
Banderolli: Helena Kaikkonen

Esitystekniikka: Tuomas Merilä
Filmikelaamo: Antti Autio

...kaikkia upeita talkoolaisia unohtamatta!

Käsiohjelman toimitus: Antti Näyhä
Käsiohjelman tekstit: Antti Näyhä & Night Visions

Kuvitus: Aapo Kukko
Design: Jaakko Tuomivaara / Supergroup Studios

Painettu Painotupa Ky:ssä

Festivaalia ovat tukeneet:
Taike / Audiovisuaalinen taidetoimikunta

Taike / P-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
Iin kunta / Ii-instituutti
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KIITOKSET

Andreas Climent; Joe Dante; Friedrich-Wilhelm-
Murnau-Stiftung / Patricia Heckert; Tuomas Haarala; 
Iin kansalaisopisto / Tarja Rahkola; 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; Aapo Kukko; 
Levykauppa Äx; M&M Viihdepalvelu; Martinniemen 
työväenyhdistys; Jari Meistamo; Movie Company 
Alatalo / Simo Alatalo; MP-Seri / Marko Penttilä; 
Night Visions / Mikko Aromaa & Petri Mauranen; 
Simo & Raijaliisa Näyhä; Oulun Elokuvakeskus / Sauli 
Pesonen; Oulun kansainvälinen lasten- ja 
nuortenelokuvien festivaali; Oulun steinerkoulu, 2. lk; 
Oulun taiteiden yö ry; Painotupa / Hannu Mäkelä; 
Rantapohja / Pekka Keväjärvi; Outi Rehn; Matt Stuertz; 
Antti Suonio; vÄäristymä / Janne Liimatainen & 
Jarko Hedenius

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

(ja kaikki jotka unohtuivat)
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