


Moldavija, 17. stoletje. 
Inkvizitorski princ Vaj-
da svojo sestro, prelepo 

Aso (Barbara Steele), obsodi 
čarovništva in jo skupaj s slu-
žabnikom in ljubimcem Javu-
tičem izroči grozljivi smrti na 
grmadi. A še preden ji rabelj pri-
bije na obraz bodičasto masko, 
princesa priseže maščevanje 
vsem Vajdovim potomcem. Dve 
stoletji kasneje potujeta skozi te 
kraje doktor Kruvajan in njegov 
mladi tovariš Gorobek ... 

Demonova maska, ki se ji v filmih Drakula 
(1992) in Brezglavi jezdec (1999) odkrito po-
klonita Coppola in Burton, velja za prvo pravo 
in za mnoge še vedno najsijajnejšo italijansko 

grozljivko vseh časov. Sodobno klasiko horror ža-
nra štejemo za počelo italijanske gotike, rojstvo 
Maria Bave kot režiserja in britanske igralke 
Barbare Steele kot ikonične kraljice krika. 

Omnibus treh pripovedk atmosfe-
rične groze po navdihu Tolstoja, 
Čehova in Maupassanta. V epiz-

odi ‘Telefon‘ žensko v samotnem sta-
novanju ustrahujejo klici zločinca, ki 
ga je nekoč izdala; Gorka (Boris Kar-
loff) je ruski patriarh iz 19. stoletja, 
ki postane vampir, nato pa se lačen 
krvi vrne v domačo hišo v segmentu 
‘Vurdulak‘; v sklepni epizodi ‘Kaplja 
vode‘ pa mlado negovalko obseda duh 
nekdanje pacientke, ki ji je ukradla 
dragocen prstan. 

Trio srhljivih zgodbic z legendarnim Borisom 
Karloffom v vlogi vampirja in povezovalca, ki je 
navdahnil tako ime legendarnega heavy metal 
benda Black Sabbath (prej: Earth) kot scenarij 

Tarantinovega Šunda (1994), se vrača k lite-
rarnemu pedigreju Bavovega prvenca, tokrat v 
sodobnejši, na trenutke skrajno srhljivi, pa tudi 
subverzivni in duhoviti preobleki. 

V nekem berlinskem kinu se nič 
hudega sluteče občinstvo pri-
pravlja na ogled skrivne pro-

jekcije. Film na sporedu je kajpak 
grozljivka. Mlada zaljubljena para se 
v filmu-v-filmu potikata po Nostrada-
musovi grobnici in potem gre vse po 
zlu. Iz grozljivke na platnu se groza in 
gnus pocedita v dvorano in gledalci se 
začnejo kot po verižni reakciji spre-
minjati v krvoločne, kužne demone. 
V zapečateni grobnici kina Metropol 
ob spremljavi Billyja Idola, Scorpions in Mötley 
Crüe, kot se spodobi pod taktirko Claudia Simo-
nettija, preživelih in zdravih bliskovito zmanjkuje. 

Sodelovanje režiserja Lamberta Bave, sina 
italijanske horror legende in botra gialla Maria 

Bave, soscenarista in soproducenta filma, žanr-
skega velikana Daria Argenta, ter virtuoza po-
sebnih učinkov Sergia Stivalettija je obrodilo 
baročni triumf, v katerem se cedijo vedra krvi in 
zelenega sluza. 

Ko mestni mrliški oglednik dr. Paul Eswai 
prispe v transilvansko vasico, da bi preučil 
zadnjo žrtev v dolgem nizu nepojasnjenih 

smrti, naleti na sumničave in prestrašene vaščane 
ter zaroto molka. Nad mestecem visi prekletstvo. 
Po zapuščenih ulicah straši duh krute, maščeval-
ne deklice, in vsakdo, ki jo uzre, si vzame življenje. 

Čeprav naj bi Bava svojo izjemno, srhljivo 
in atmosferično gotsko mojstrovino posnel le 
zato, ker je stavil, da lahko film konča v pičlih 
dvanajstih dneh, velja Smrt iz onostranstva za 
enega režiserjevih najvplivnejših filmov. Lynch 
mu je pomežiknil v finalni epizodi kultne tv-se-
rije Twin Peaks. Z motivom demonske deklice 
sta se mu poklonila Scorsese v Zadnji Kristusovi 

skušnjavi (1988) in Fellini v filmu Toby Dammit, 
sklepnem segmentu omnibusa Nenavadne zgod-
be (1968). 

Dohtar, Skalpel in mačistični Dvaintri-
deset (Luigi Montefiori) s talko po-
begnejo s prizorišča krvavega ropa 

in na rdeči luči zasežejo avto moškega, 
ki z vročičnim otrokom hiti v bolnišnico. 
Toda z usodo krvnikov in žrtev, ujetih v pe-
klensko vročem vozilu, se ne poigravajo le 
Dohtar in njegova divja pajdaša ...

Brutalno nihilističen, kot britev oster 
in napet kriminalni triler, ki vas zgrabi za 
vrat in ne popusti vse do vrtoglavega in 
srhljivega konca, je unikum v režiserjevem 
opusu: realističen film, posnet v realnem času, na 
resničnih lokacijah, v utesnjeni notranjosti avto-
mobila na razbeljenem asfaltu pod žgočim son-
cem. Bavov ultimativni film maudit, ki ga režiser 

nikoli ni dočakal, bi v 70-ih bržkone obveljal za 
mojstrovino v plodovitem žanru poliziottesca. 
Film je po očetovih zapiskih posthumno dokončal 
Lamberto Bava. 

V zakotju goratega Tennesseeja se odvija 
zgodba Lesterja Ballarda (Scott Haze), 
siromašnega, nasilnega moža omračenega 

uma. »Božji otrok je, prav toliko kot vi,« pristavi 
pripovedovalec. Ballardovo življenje je nenehen, a 
nesrečen poskus obstoja onkraj družbenega reda. 
Najprej izgubi starše, nato dom. Počasi se po-
greza v vse hujši zločin, izprijenost in življenje 
divjaka. 

Srhljiva, surova in žilava priredba romana 
Cormaca McCarthyja o čudaškem samotarju in 
nekrofilu iz Tennesseeja v režiji hollywoodskega 
čudežnega »dečka«, igralca, režiserja, pesnika, 
pisatelja in glasbenika Jamesa Franca. 

Nepoboljšljivi ženskar Michel nekega dne 
spozna Glorijo (Lola Dueñas), mater sa-
mohranilko, ki se vanj bolestno zaljubi. 

Michel postane njen razlog za življenje, njun 
strastni odnos ne pozna meja, njuna ljubezen je 
religija, aleluja! Nato Glorija odkrije, da je Mi-
chel v resnici žigolo, ki slepari osamljene ženske 
z obljubami ljubezni. Iz ljubosumja sklene postati 
njegova sokrivka v zločinu. Skupaj se podata na 
smrtonosno odisejado, v kateri se zločini kopičijo 
in postajajo iz dneva v dan bolj grozljivi in krvavi. 

Mojstrski hibrid psihološke drame, suspenza 
in zelo posvetne groze ter vizualno presunljiva 
(posneta na 16-mm filmski trak) sodobna adap-
tacija zgodbe o »morilcih osamljenih src«, Marthi 
Beck in Raymondu Fernandezu, ki je pretresala 
ameriško javnost v poznih 40. letih in navdihnila 
kultno klasiko The Honeymoon Killers (1969). 
Najnovejši film Fabricea du Welza (Calvaire, 

Vinyan), belgijskega kraka francoskega brutaliz-
ma in rojenega genija sodobne grozljivke, je dobi-
tnik zlate Mélièsove nagrade 2014. 

Cameron Mitchell in Eva Bartok sta lastnika 
modne hiše dvomljivega slovesa. Maskirani 
morilec na sledi škandaloznemu dnevniku, ki 

vsebuje vse skrivnosti o poslovnih intrigah, izsi-
ljevanjih, tajnih romancah in težavah z mamili, 
desetka njune brhke manekenke. 

Hkrati počelo, mejnik in vrhunec italijanske-
ga gialla, s katerim je Bava – komaj leto dni po 
črno-belem in še zadržanem Dekle, ki je vedelo 
preveč (La ragazza che sapeva troppo, 1963) in 
vrsto let pred Dariom Argentom – ustoličil stan-
darde in konvencije avtohtonega žanra: uporabo 

fantazmaforične barvne palete in nizanje čudovi-
to domiselnih in estetiziranih umorov. 

Štirje pohotni najstniki na sledi 
avanturi zaidejo na razpadajoče 
posestvo umorjene aristokrati-

nje. Toda v naravni idili ob jezerski 
obali ne slutijo, da so se znašli sredi 
krvavega obračuna med pohlepnimi 
dediči in nepremičninskimi špeku-
lanti. V paradi neverjetnih morilskih 
orožij in grotesknih smrti se kopičijo 
trupla in zgodba se vse bolj zapleta. 

Pred Hooperjevim kultom Teksa-
ški pokol z motorko (1974), Carpen-
terjevim legendarnim Noč čarovnic 
(1978) in celo desetletje pred roj-
stvom serije filmov Petek 13. (1980) je Bava po-
snel prvi in prelomni »body count« slasher. Eden 
najpogosteje posnemanih filmov je mešanica av-
torjevega mračnega humorja ter eksplicitnosti 
in ekstremizma, kakršna si je lahko privoščila le 
italijanska žanrska produkcija. Posebne učinke je 

podpisal Carlo Rambaldi (Osmi potnik, E.T., Bli-
žnja srečanja tretje vrste), kot pomožni režiser 
je pri filmu sodeloval Roberto Rossellini. Ekolo-
gijo zločina je britanska revija Total Film leta 
2005 umestila na lestvico 50 največjih grozljivk 
vseh časov. 

Novozelandska dokumentari-
sta Jemaine Clement in Taika 
Waititi sta leta 2013 skleni-

la pokukati v intimo wellingtonskih 
vampirjev. Tako je nastal pronicljiv, 
iskren in neolepšan pogled na vsak-
danjost neživih, ki se v sledenju 
četverici vampirskih sostanovalcev 
ne ustavi pri razburljivem lovu na 
svežo kri, pač pa naredi korak na-
prej: k bolj prozaičnim dejavnostim 
hišnih opravil in večerov v diskote-
ki. Kaj počnemo v mraku razkriva 
tegobe, tesnobe, sanje in nade štirih 
zelo raznolikih osebnosti s skupnim 
apetitom: Viaga (Taika Waititi), 
Vlada (Jemaine Clement), Deacona in že precej 
zaprašenega Petyra. 

Mokumentarna vampirijada Kaj počnemo v 
mraku je ena najbolj posrečenih horror komedij 

zadnjih let in najbolj smešna novozelandska gro-
zljivka od Jacksonovega Braindead. 

»Spinal Tap sreča Monster Squad. Moje baže 
film!« - Kristoffer Morgan

Demonova maska
La maschera del demonio
Mario Bava, Italija, 1960, 35mm, čb, 87‘, sp

Trije obrazi groze 
I tre volti della paura / Black Sabbath
Mario Bava, Italija/Francija, 1963, 35mm, barvni, 92‘, sp
Filmsko kopijo je ob praznovanju svoje 40-letnice prijazno zagotovila Cineteca D. W. Griffith iz Genove. 

Demoni 
Dèmoni
Lamberto Bava, Italija, 1985, 35mm, barvni, 88‘, sp 

Smrt iz onostranstva
Operazione paura
Mario Bava, Italija, 1966, DCP, barvni, 85’, sp, ap

Božji sin
Child of God
James Franco, ZDA, 2013, HD video, barvni, 104‘, sp

Stekli psi
Cani arrabbiati
Mario Bava, Italija, 1974, HD video, barvni, 96‘, sp

Aleluja 
Alléluia
Fabrice du Welz, Belgija/Francija, 2014, DCP, barvni, 93‘, sp, ap

Šest žensk za morilca
Sei donne per l‘assassino
Mario Bava, Italija/Francija/ZRN, 1964, 35mm, barvni, 88‘, v angleščini, brez podnapisov

Ekologija zločina / Verižna reakcija
Ecologia del delitto / Reazione a catena
Mario Bava, Italija, 1971, 35mm, barvni, 84‘, sp

Kaj počnemo v mraku
What We Do in the Shadows 
Taika Waititi, Jemaine Clement, Nova Zelandija/ZDA, 2014, DCP, barvni/čb, 86‘, sp

Vikend-festival filmske groze Kurja polt, 
posvečen kultom, klasikam in žanrskim 
odpadnikom, kot napovedano, ob bok sta-

remu mojstru že postavlja mlado kri. V izbrani 
beri sodobne produkcije predstavljamo prgišče 
čistokrvnih grozljivk in med njimi še kakšnega 
odpadniških ljubljencev festivala, filmov nelagod-
ja, ki uhajajo iz strogih žanrskih okvirjev, pa zato 
nič manj ne sršijo dlak. Tu so tri raznorodne »štu-
dije značaja«: Aleluja, najnovejši film belgijskega 
genija sodobne grozljivke Fabricea du Welza in 
dobitnik nagrade Méliès d‘Or za najboljši film 
leta 2014, novozelandska mokumentarna vam-
pirijada in ena najbolj smešnih grozljivk zadnjih 
let Kaj počnemo v mraku, pa surova in žilava 
priredba Cormaca McCarthyja Božji sin v režiji 
vsestranskega artista Jamesa Franca.

V skladu s svojim kredom se Kurja polt tudi 
letos ozira nazaj, v anale filmske groze, ter s po-
nosom napoveduje plod neumornega brskanja po 
filmskih trezorjih križem Italije: retrospektivo 
Mario Bava 101. O režiserjevem življenju in delu 
se bomo pogovarjali s častnim gostom festivala 
Lambertom Bavo, sinom Maria Bave, asistentom 
režije pri številnih očetovih filmih in živo legendo 
italijanske grozljivke. 

Lani smo praznovali stoletnico rojstva Ma-
ria Bave, velikana filmske grozljivke, virtuoza 
filmske fotografije in velikega maga posebnih 
učinkov, očeta italijanske gotike in gialla, pri ka-
terem so se učili in navdihovali Dario Argento, 
Federico Fellini, Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola, Roger Corman, Tim Burton, Sam Rai-
mi, Joe Dante in Quentin Tarantino. Ker je vsako 
leto primeren čas za praznovanje režiserjevega 
opusa, se mu poklanjamo ob nič manj častitljivi 
101. obletnici rojstva z retrospektivo avtorjevih 
antoloških mojstrovin: od najsijajnejših, najbolj 
vplivnih in prelomnih primerkov gotske grozljiv-
ke (Demonova maska, Smrt iz onostranstva) in 
avtohtonega gialla (Šest žensk za morilca), prek 
omnibusa, ki je dal ime kultnim metalcem (Trije 
obrazi groze alias Black Sabbath), do prapoče-
la »body count« slasherja (Ekologija zločina) in 
enega redkih Bavovih krimičev, dolgo izgubljene 
mojstrovine poliziottesca (Stekli psi). 

Čeprav na domačih tleh dolgo spregledan, je 
bil Bava pionir italo-horrorja. Ustoličil je njego-
ve tehnične, formalne in narativne standarde: ba-
ročna prizorišča, barve in osvetljavo, neobičajne 
plane in premike kamere, obsesivno zoomiranje, 
absurdne zaplete onkraj logične kavzalnosti, lik 
morilca v usnjenih rokavicah, neskončno kopiče-
nje njegovih ženskih žrtev … Kot režiser je izpilil 
samosvojo govorico sprva ekspresivne črno-bele 
fotografije, nato halucinantnih barvnih odtenkov, 

grotesknih, hiperstiliziranih umorov in za ita-
lijanski žanr značilno zamotanih zgodb, polnih 
Bavovega nežnega in subtilnega, a še kako sarka-
stičnega smisla za humor. Z zrcali in slikarijami 
na steklo, miniaturami in maketami, večkratnimi 
ekspozicijami ter lučmi in masko po natančno 
odmerjenem barvnem ključu je izumljal postop-
ke in prizore, ki so si jih kasneje izposojali mnogi. 

Bil je režiser neznatnih proračunov in neznanske 
domišljije.

Režijski prvenec, horror klasiko Demonova 
maska, je podpisal pri poznih 46. letih. Kar je 
sledilo, je zgodovina, kot pravijo, pa tudi srž in sr-
čika festivala Kurja polt 2 in retrospektive Mario 
Bava 101. Udeležba: obvezna. Vabljeni!

Maša Peče in festival Kurja polt

»Vedno sem se skušal znajti s tistim, kar so mi 
dali. Če sem za prizor potreboval velik, hiter avto, 
pa so mi dali majhno, staro kripo, bi bil moral 
udariti po mizi in kričati, dokler mi ne bi dali 
tistega, kar sem hotel. Jaz pa sem skomignil z 
rameni in raje spremenil prizor. In kakšen je bil 
rezultat? Namesto da bi rekli, ,Bravo! Prihranil 
si nam toliko denarja!,, so mi naslednjič, ko sem 
prosil za avto, pripeljali bicikel …«

- Mario Bava 

KURJA POLT 2: 
Mario Bava 101 
»Na snemanje filma Terrore nello spazio (1965), 
pri katerem sem prvič nastopil kot pomočnik 
režije, so prihajali vsi veliki režiserji italijanskega 
filma, med njimi celo De Sica, da bi opazovali 
očeta, kako z neznatnimi sredstvi ustvarja 
neverjetne prizore in scenografijo. Takrat sem 
spoznal, kako pomemben človek je.«

- Lamberto Bava

Z A H V A L A
Carmen Accaputo (Fondazione Cineteca di Bologna), Laura Argento in Maria Coletti (Cineteca 
Nazionale), Janko Čretnik (Fivia – Vojnik), Elodie Dupont (The Festival Agency), Donatello 
Fumarola, Alba Gandolfo (Cineteca D.W. Griffith, Genova), Semira Hedayati (Elle Driver), 
Alfredo Leone (International Media Films), Anders Lundgren in Rickard Gramfors (Klubb Super 
8), Ana Kandare (Radio Študent), Ciril Oberstar (Ekran), Petra Arnold (B&B Slamič), Pia 
Nikolič (Stripolis), Peter Kalinski (Cosmic/Glitch), Koen Van Daele, Nina Peče in ekipa Kinodvora, 
Varja Močnik, Ivan Nedoh, Kaja Bohorč, Metka Dariš in ekipa Slovenske kinoteke, Mojca 
Hudolin, Katja Goljat, Matjaž Rušt, Matevž Jerman, Ondra Maršíček, Urša Horjak, Nika Gričar.

S P O R E D
ČETRTEK 16. 4. 
19.00 / Slovenska kinoteka

Demonova maska 
La maschera del demonio
Mario Bava, Italija, 1960, 35mm, 87‘

21.15 / Slovenska kinoteka

Trije obrazi groze 
I tre volti della paura
Mario Bava, Italija/Francija, 1963, 35mm, 92‘

23.15 / Slovenska kinoteka

Demoni 
Dèmoni
Lamberto Bava, Italija, 1985, 35mm, 88‘ 

PETEK 17. 4. 
18.00 / Slovenska kinoteka

Fumetti dell’orrore: od Dylan Doga do 
Lucifere
Intermedijsko predavanje Pie Nikolič (Zavod Stripolis)
Vstop prost

19.00 / Slovenska kinoteka

Smrt iz onostranstva
Operazione paura
Mario Bava, Italija, 1966, DCP, 85’

21.00 / Kinodvor

Stekli psi
Cani arrabbiati
Mario Bava, Italija, 1974, HD video, 92‘

23.15 / Kinodvor

Božji sin 
Child of God
James Franco, ZDA, 2013, HD video, 104‘

SOBOTA 18. 4. 
19.00 / Kinodvor

Aleluja 
Alléluia
Fabrice du Welz, Belgija/Francija, 2014, DCP, 93‘

21.15 / Slovenska kinoteka

Šest žensk za morilca
Sei donne per l,assassino
Mario Bava, Italija/Francija/ZRN, 1964, 35mm, 88‘

23.00 / Slovenska kinoteka

Ekologija zločina alias Verižna reakcija
Ecologia del delitto alias Reazione a catena
Mario Bava, Italija, 1971, 35mm, 84‘

NEDELJA 19. 4. 
19.00 / Kinodvor

Kaj počnemo v mraku
What We Do in the Shadows 
Taika Waititi, Jemaine Clement, Nova Zelandija/ZDA, 
2014, DCP, 86‘

V S T O P N I C E
Slovenska kinoteka: 4 € / 2 € (člani kluba 
Kinopolis)

Kinodvor: 5,30 € / 4,50 € (dijaki, študentje, 
upokojenci in brezposelni) / 3,80 € (člani Kluba 
Kinodvor)

Festivalski paket (vse projekcije): 30 €

Vstopnice za projekcije v Slovenski kinoteki so 
naprodaj na blagajni Slovenske kinoteke.

Vstopnice za projekcije v Kinodvoru so naprodaj 
na blagajni Kinodvora.

Predprodaja paketov na blagajni Kinodvora od 
8. do 15. aprila. Na voljo je omejeno število 
paketov!

Imetnik/ca Festivalskega paketa dviguje na 
blagajnah brezplačne vstopnice, ki jih lahko 
prevzame ob nakupu paketa ali tekom festivala, 
najkasneje pa 30 minut pred začetkom 
posamezne predstave.

B L A G A J N A
Slovenska kinoteka    
Miklošičeva 28     
1000 Ljubljana    
e: blagajna@kinoteka.si    
t: 01 43 42 524     
  
Kinodvor. Mestni kino.
Kolodvorska 13
1000 Ljubljana
e: blagajna@kinodvor.org
t: 01 23 92 217
Blagajni se odpreta uro pred pričetkom prve 
predstave.   

ORGANIZACIJA & PRODUKCIJA
Društvo za širjenje filmske kulture
Kurja polt

kurjapolt.org

Organizacija / Produkcija Koprodukcija Medijska podpora Partner

Filme predvajamo v originalni verziji, če ni 
navedeno drugače. Podnapisi: sp (slovenski), 
ap (angleški).
Films are screened in original language 
versions, unless otherwise noted. Subtitles: 
ap (English), sp (Slovene).

PETEK 17. 4. / 18.00 / Slovenska kinoteka 

Fumetti dell‘orrore: od Dylan Doga do Lucifere
Intermedijsko predavanje o zgodovini italijanskega horror stripa 

S pomočjo vizualnega materiala se bomo sprehodili skozi zlata 70. in 80. leta, od vsem znane-
ga Dylan Doga do z erotiko nabite Lucifere in Terrorja. Poslušalcem bomo približali mehanizme 
stripovske umetnosti in izbrano poglavje njene zgodovine. Predava Pia Nikolič (Zavod Stripolis). 
Vstop prost.

SOBOTA 18. 4. / 14.00 – 18.00 / Slovenska kinoteka 

Delavnica grozljivih stripov in filmskih plakatov
V skladu z duhom festivala Kurja polt se bomo na 4-urni delavnici potopili v mračne tematike, ki 
nam ježijo kožo. Oblikovalec in ilustrator Peter Kalinski (Cosmic/Glitch) nam bo pokazal, kako se 
loteva grozljivih podob, in nam pri ustvarjanju tudi pomagal. Delali bomo v tehniki svinčnik/papir, 
po želji pa se lahko delavnice udeležite tudi z računalnikom s potrebno opremo. Predznanje ni 
potrebno. Delavnica je brezplačna. Prijava do 13. aprila oziroma do zapolnitve mest. 
Več na kurjapolt.org/delavnica.
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