
TIEDOTE, julkaisuvapaa 1.9.2020 (3 sivua)  
  

KAUHU-VILIMIT, Kuopio 1.-4.10.2020: ELOKUVATAPAHTUMAN OHJELMA & TAITEILIJAVIERAAT  

   
KUOPION VILIMIT järjestetään tänä syksynä jo 33.kerran. Tällä kertaa teemana on kauhu.  

Elokuvatapahtuman ajankohta on 1.-4.10.2020, syyslehtien jo kahistessa jalkojen alla, kummitusten 

pikkuhiljaa vallatessa lisää tilaa katukongien kuolleissa kulmissa. Tapahtuman päänäyttämönä toimii Kino 

Kuvakukko, Vuorikatu 27. Avajaisia vietetään tällä kertaa kuitenkin toisin -Kuopion Tuomiokirkossa!   

Klassikkoelokuvasta saadaan nauttia kirkkourkujen komean kumun säestyksellä. Kyseessä on tiettävästi 

ensimmäinen kerta, kun Tuomiokirkossa järjestetään elokuvaesitys. (ks. myös erillinen TIEDOTE, pvm 26.8.)  

KAUHUN VOIMALLA, KORONAA VASTAAN  

Joukko tutkijoita Chicagon, Pennsylvanian ja Aarhusin yliopistossa julkisti kesällä 2020 kiintoisan 

tutkimuksen. Sen mukaan kauhutarinoista pitävät ovat sietäneet korona-ajan synnyttämiä henkisiä 

paineita keskimäärin paremmin. Niinpä on jo ennalta todistettua, että Kino Kuvakukossa järjestettävä 

elokuvatapahtuma KAUHU-VILIMIT (Kuopio 1.- 4.10.2020) voi olla monille enemmän kuin tarpeen.  

Kauhu-Vilimit tarjoaa satsin ohittamattomia lajin klassikkoja kauhugenren tyylikkäimmästä päästä, 

huumoria ohittamatta. Elokuvien ohjelmakartta ohessa, ERILLISENÄ LIITTENÄ. Luvassa on elokuvaesitysten 

lisäksi myös ensiluokkaisia, yllätyksellisiä, taiteilijavierailuja. Ääni- ja musiikkivelhoja näkyvissä!   

TAITEILIJAVIERAAT 2020  

  
AVAJAISILLAN SOLISTINA URKUTAITEILIJA ESA TOIVOLA   

Kuopion Tuomiokirkossa pidettävän AJOMIES- avajaiskonsertin musiikista vastaa urkutaiteilija Esa Toivola.   

Esa Toivola on tunnettu laaja-alaisesta eläytymisestään musiikissa ja on urkuimprovisoinnissa Suomen 

kärkinimiä. Esa Toivola on Tampereen Tuomiokirkon urkuri. Aiemmin hän on toiminut urkujensoiton 



opettajana Sibelius-Akatemian Kuopion yksikössä sekä Kangasalan seurakunnan kanttorina. Toivolan 

muusta musiikkitoiminnasta mainittakoon continuo-soittajan tehtävät useissa kirkkomusiikkiproduktioissa. 

Elokuvien säestyskipinä sai alkunsa Kino Kuvakukon toiminnan piiristä, Kuopion opiskeluvuosien aikaan.   

Toivolan hienovireisen musiikin avulla nyt myös Kuopion Tuomiokirkon upea kirkkomiljöö sekä 

100vuotinen elokuvaklassikko saavat nivoutua saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ilta juhlistaa samalla 

Hopeatähdet-festivaalin 10-vuotisjuhlavuotta.  

  

PERJANTAIN KINOKONSERTISSA KADONNEEKSI KAUAN LUULTU GOLEM (192O)   - 

ILLAN ARTISTINA ”Mr. Cough” ANTTI YLIJÄÄSKÖ  

  

GOLEM-illan elävästä musiikista vastaa artisti ANTTI YLIJÄÄSKÖ (kuvassa, oikealla)  

Perjantain kohokohtia Kino Kuvakukossa on LIVE CINEMA! – elokuvan säestyskonsertti GOLEM: MITEN HÄN 

TULI MAAILMAAN (DER GOLEM -WIE ER IN DIE WELT KAM , 1920). Kyseessä on saksalaisen 

ekspressionismin merkkiteos, jonka saksalaisversiota vuodelta 1920 luultiin pitkään kadonneeksi.  

Sensaatiomaisen negatiivilöydön myötä alkoi restaurointi, joka v. 2018 toi alkuperäisteoksen vihdoin myös 

nykykatsojien nähtäville.  

Elokuva perustuu vanhaan juutalaiseen kansantaruun. Tarun mukaan Keskiaikainen rabbi herättää savesta 

rakentamansa jättiläisen henkiin, puolustaakseen kansaansa uhkaavalta tuholta.   

Illan musiikista ja säestyksestä vastaa multi-instrumentalisti, tuottaja/dj ja animaattori ” Mr. Cough” eli 

ANTTI YLIJÄÄSKÖ. Sooloprojektiensa Mr Coughin ja Georg Olavin lisäksi Ylijääskö soittaa instrumentteja 

monissa eri bändeissä. Saksofonin kanssa vierailuja on tapahtunut usein Deep Space Destructorsin ja Oulu 

Space Jam Collectiven riveissä niin livenä kuin levyilläkin. Kitaralla ja taustalaululla hän vahvistaa 

Puutarhan Pojat nimistä orkesteria ja syntikoissa & saksofonissa hänet on nähty keikoilla myös Lauri 

Sukanen & Human Gun Storen kanssa.  GOLEM: MITEN HÄN TULI MAAILMAAN -säestyskonsertti, Kino Kuvakukko 

pe 2.10. klo 18.15. Liput 10 €  

  

LAUANTAI- ILLAN HUIPPUVIERAANA TAPIO LIUKKONEN:   

ÄÄNISUUNNITTELUA POHJOIS-KARJALASTA KÄSIN MAAILMANLUOKAN ELOKUVATUOTANNOILLE  

   
TAPIO LIUKKONEN perusti Kaamos Sound Oy:n vuonna 2007. Hän on tehnyt ääniä ja äänisuunnittelua jo n. 

200 elokuvaan, tv-sarjaan ja tietokonepeliin. Pohjois-Karjalasta käsin toimiva Liukkonen on Suomen 



elokuva- ja tv-tuotantojen kysytyintä kärkeä, ja työskentelee nykyään myös maailmanluokan 

elokuvatuotannoissa.    

Liukkosen ääniasiakkaita ovat niin kotimaiset kokoillan elokuvatuotannot (lastenelokuvia, draamaa, 

jännitystä), useat tv-sarjat (kuten esim. supersuosittu rikossarja Sorjonen) kuin Hollywoodin mittaluokan 

tuotannot (mm. ohjaajilta John Malkovich, Sylvester Stallone, Fernando León de Aranoa). Viimeaikaisia 

Liukkosen äänitöitä maailman mittakaavassa ovat Tesla (ohj. Michael Almereyda, pääos. Ethan Hawke), 

Capone (ohj.  Josh Trank, pääos. Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon) sekä The Outpost: An Untold 

Story of American Valor (ohj. Rod Lurie).  

Liukkosen hengästyttävältä töiden listalta on  Liukkosen vierailun yhteyteen valittu ”työnäyte-elokuvaksi” 

brittiläinen, supercool IN FABRIC vuodelta 2018.  Se on kauhua ja komediaa yhdistävä tarina vaatimatonta 

elämää elävästä yksinhuoltajasta, joka haksahtaa ostamaan punaisen mekon luksustavaratalosta. Peter 

Stricklandin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva on samalla kunnianosoitus 1970-luvun kauhuelokuville.  

Kauhu-Vilimien vieraana Tapio Liukkonen: Kino Kuvakukko, la klo 17.-19.30  (lavahaastattelu 

+ IN FARRIC—elokuvan esitys, yhteislippu 10 €)  

 VILIMIT- pääjärjestäjä Alueellinen elokuvakeskus ISAK ry, pääyhteistyökumppanina Kino Kuvakukko.  

  

Lisätietoja, PRESSKUVIEN tilaukset: saija.nissinen@kuopio.fi  
  

www.vilimit.fi www.kuvakukko.fi 

https://fi-

fi.facebook.com/kuopionvilimit  
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