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H
ver gang en ny ’Saw’-film
har premiere, strømmer
især unge biografgængere
til for at se hjælpeløse ofre
blive lemlæstet og myrdet

på de mest sadistisk udspekulerede må-
der. Hvad angår djævelsk opfindsomhed,
lader filmmagerne bag de amerikanske
film ikke middelalderens torturbødler
meget efter. Med den bogstaveligt talt
uhyrligt populære serie er sub-genren
torturfilm blevet mainstream-under-
holdning. 

Også på en pæn filmfestival som den
igangværende CPH PIX har torturfilmene
holdt deres indtog. Blandt de omkring
150 film på festivalen har ikke mange fået
mere forhåndsomtale end ’Human Centi-

pede 2’ af den holland-
ske instruktør Tom Six.
Efter at have lavet en
kultsucces med ’The
Human Centipede’ om
en sadistisk læges for-
søg på at bygge et leven-
de menneskeligt ’tu-

sindben’ ved hjælp af alternative trans-
plantationsstrategier har Tom Six valgt at
fortsætte serien med en klam tyksak som
sindssyg kødsnedker.

Men København har i disse dage også
en helt anden slags torturfilm på pro-
grammet.

»Som den indespærrede i torturkam-
meret ved, så findes der ikke noget kor-
rekt svar på spørgsmål stillet af en for-
hørsleder. Formålet med denne form for
tortur er fuldstændig demoralisering – og
udraderingen af alt det, den fængslede
har kendt til – inklusive den kendsger-
ning, at han engang var et menneskeligt
væsen«, lyder den altid ekstreme ameri-
kanske avantgarde-musikkunstner Dia-
manda Galás’ erklæring. Hun står sam-
men med den italienske filmskaber Davi-
de Pepe bag den sjælerystende ’Schrei 27’.

I morgen aften får ’Schrei 27’ fra 2010
europapremiere med visningen på Char-
lottenborg. Med virtuost orkestrerede
suk, skrig, hvin og snerren og forskellige
former for manipuleret lyd skabte Galás i
1994 på bestilling musik til en torteret for-
pint hjerne. For nogle år siden tog hun så
kontakt til filmmanden Davide Pepe, og
resultatet blev den knap en halv time lan-
ge ’Schrei 27’. Et fragmentarisk flimrende
filmmareridt i sort-hvid med rødder bl.a.
i Buñuels ’Den Andalusiske Hund’ fra
1929.

»Lyden er stadig det altafgørende ele-
ment, filmen tager os ind i Diamandas
stemme, hvor den udløser de følelser og
stemninger, der har resulteret i skabelsen
af det visuelle udtryk«, siger Davide Pepe i
filmens programerklæring. »Vi ville pla-
cere denne vision om frygt og uhyrlig
angst til et sted, hvor den tilbageholdte
ikke har nogen rettigheder, og hvor der
ikke er nogen mulighed for flugt«.

Tortur som underholdning
’Schrei 27’ er desværre så aktuel som no-
gensinde. Tortur bliver flittigt brugt i
mange lande, og i perioden siden 11. sep-
tember 2001 har mere eller mindre stilti-
ende accepteret brug af torturmetoder
over for mistænkte terrorister nedbrudt
hegnspæle for vores civilisation. Er det en
af grundene til, at torturfilm er blevet sta-
dig mere populære?

Der er næppe tvivl om, at Abu Ghraib og
skandalerne om tortur har været med at
rykke tortur inden for rækkevidde af ame-
rikansk films normalsfære. At ’Saw’-serien
og ’Hostel’-filmene dukker op i 2004-
2005, er næppe en tilfældighed. Mobilka-
meraer har gjort det sværere at holde på
de beskidte hemmeligheder. Internettets
tilgængelighed for mere ekstreme udtryk
nedbryder alle tabubegreber og skærper

interessen. Selvfølgelig sammen med den
ubønhørlige logik, der byder underhold-
ningsindustrien at finde på stadig skrap-
pere sager. Men man kan også bare klikke
sig ind på et slag ’Torture Game’, hvis man
vil have det sjovt.

Tortur har i mange år været en populær
gæst på filmlærredet. Tænk blot på tand-
lægeboret i ’Marathon Man’, hjerneva-
sken i ’Kandidaten fra Manchuriet’, mis-
handlingen i ’Reservoir Dogs’ eller ’Ichii
the Killer’ og utallige andre asiatiske
filmpsykopater. 

Tortur ariens libretto
I ’Schrei 27’ spiller Diamanda Galás og Sal-
vatore Bevilacqua en groft skitseret scene,
hvor en person er blevet anklaget for for-
ræderi og spærret inde i torturkammeret
på en slags galeanstalt. Men historien er
bare en tåget præmis. Den virkelige histo-
rie er forsøget på at skildre torturens uli-
delige smerte og nedbrydende ondskab
som et destilleret kunstværk.

Lyset flimrer stroboskopisk i det beg-
sorte mørke. Et øje i ekstremt nærbillede.
Det er smaskende vådt, vipperne er stive,
kapillærerne markante. Stemmelæberne
blafrer i fugtig desperation. Kun lyde
undslipper den fastspændte. Forhørsle-
derens spørgsmål høres som tåget vola-
pyk igennem smerten. Håndled tapet fast
til armlænet. Elektroder på hoved og
krop. Alting knitrer, sveder og vrider sig i
smerte. Alle skrig og brøl er forvredne til
hviskende uigenkendelighed. Et desperat
rum uden udgang. Et laboratorium, hvor
alt menneskeligt bliver nedbrudt til sli-
met, umenneskelig substans. En ned-
brydning til smadret biologi. 

Tænder. Hud. Hår. Næsebor. Alle detal-
jer er så forstørrede og blotlagte, at deres
menneskelighed synes parat til at skalle
af som død hud. Navlen blotlagt. Mellem-
gulvet hopper af angst og smerte. Stem-
melæberne pulserer som skamlæber. Alt

er blotlagt i en
skamløs, frem-
tvunget intimitet,
som trænger helt
ind i billederne af
indvoldene og det
panisk pulsende
hjerte i brystet. Væ-
vet kæmper for li-
vet. Sjælen uddri-
ves med udspeku-
leret dæmoni.

Det er skrap kost,
men det er en form
for rystelse, der ud-

spiller sig i en helt anden arena end det
udspekulerede torturscenario i ’Saw’.
’Schrei 27’ er politisk uden at være poli-
tisk. Kritisk uden at bruge et ord. Et for-
svar for de forsvarsløse uden en eneste pa-
role. Et kunstværk om kroppens følelses-
liv ved dets yderste forpinte grænse. Et op-
lagt sted at opholde sig for den ekstreme
amerikanske sangerinde og musiker Dia-
manda Galás, der siden 1979 tilsyneladen-
de kun har kunnet trække sit kunstneri-
ske vejr ved kunstens og livets yderste
grænser. Som man kan høre det i ’Schrei
27’, behersker Galás et helt arsenal af
grænsesprængende vokalteknikker, som
har gjort denne konservatorieuddanne-
de pianist og cellist til en af vor tids mest
særegne kunstneriske skikkelser.

Uanset deres mange forskelligheder
har ’Saw’ og ’Schrei 27’ fælles rødder og er
begge udtryk for en nutidig fælles fasci-
nation af kroppen som den enkeltes abso-
lutte grænse. Den norske forfatter Karl
Ove Knausgårds ’Min kamp’ er for eksem-
pel en levnedsbeskrivelse, der starter
med en detaljeret beskrivelse af, hvad der
sker med kroppen, når den netop er død. 

Tendensen findes også herhjemme,
hvor stadig flere forfattere skriver bøger,
hvor hovedpersonen og forfatteren stø-
der på kroppen som den sidste grænse,
der skal udforskes. Man hylder individets
frihed og den bevidste bruger. Alt kan la-
de sig gøre for den enkelte. Sammenhæn-
gende forklaringsmodeller hentet fra po-
litik, religion og filosofi mister populari-
tet. Man klarer sig selv. 

Men så står man i sidste ende stadig til-
bage med kroppen. Fortet, som i sidste
ende ikke kan forsvares. 

Angsten, som torturfilmene pirker til
med kulørte redskaber.
kim.skotte@pol.dk

Schrei 27 indgår i et dobbeltarrangement
på Charlottenborg i København kl. 20.30
torsdag arrangeret af ArtFreq i samarbejde
med bl.a. CPH PIX

Tortur på film

I morgen er der
københavnsk europa--
premiere på torturfilmen
’Schrei 27’. Det er blot
filmens fjerde offentlige
visning nogensinde. Men
torturfilm er på vej ind
i mainstreamen. Måske
fordi kroppen er den sidste
grænse i vores kultur.

Torturfilm
krydser den sidste grænse

’SAW’ så dagens lys i 2004. To
mænd vågner lænkede op i et
udspekuleret fængsel bestyret
af seriemorderen Jigsaw. På gul-
vet imellem dem ligger en død
mand. Kun en af dem kan und-
slippe. Og kun igennem eks-
trem smerte og kun ved at dræ-
be den anden. Hvis de nægter at
lege legen, vil Jigsaw dræbe de-
res familie. Serien blev hurtigt
vældig populær, selv om kvalite-
ten efterhånden dalede drastisk. 

SAW. Instr. James Wang.
Pr-foto

Med sin film fra 1995 om den op-
findsomme seriemorder John
Doe, der torterer og dræber sine
ofre, så de illustrerer de syv
dødssynder, må David Fincher
tage sin del af den tvivlsomme
ære for torturfilmenes voksende
popularitet. Morgan Freeman
og Brad Pitt fulgte som den gar-
vede og den grønne politimand
tortursporet til den bitre ende.

Se7en. Instr. David Fincher
Pr-foto

Nogle unge rygsækturister kom-
mer til Slovakiet på udkig efter
fest og farver med sprut og da-
mer. I stedet ender de i en slags
dødsfabrik, hvor rige sadister
imod god betaling og i fred og
ro kan forsøge sig med mord og
tortur. At filmen i 2005 blev for-
synet med Quentin Tarantinos
velsignelse, hjalp den brutale
spekulationsfilm godt på vej.

Hostel. Instr. Eli Roth
Pr-foto

Ny meta-torturfilm fra Holland.
Hovedpersonen i ’Human Centi-
pede 2’ er en særling, der dyrker
kultfilmen ’Human Centipede’ i
en grad, så han forsøger at over-
gå den fiktive Dr. Heiter fra
1’eren. Drømmen er at koble 12
mennesker sammen i ét fordø-
jelsessystem. Velbekomme.

Human Centipede. 
Instr. Tom Six

Pr-foto
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Kun lyde und-
slipper den fast-
spændte. For-
hørslederens
spørgsmål hø-
res som tåget
volapyk igen-
nem smerten

Foto fra ’Schrei 27’


