
 

 
Notater om visuell komedie (fra Rowan Atkinsons film “Laughing Matters”) 

 

1. Store komikere snakker ikke bare, men bruker visuell humor i tillegg: de bruker kroppen sin 

som et verktøy - 

a. det er komisk potensial i alle kroppsdeler 

b. klær spiller stor rolle (for små eller for store) 

c. rollefigurene kan se morsomme ut 

 

2. De tre grunnlegende element av humor:  

a. ting kan oppføre seg på morsomme måter 

b. ting kan forsvinne til eller dukke opp i uventede plasser 

c. ting kan være for store eller for små 

 

3. Slapstick og vold:  

a. jo mer realistisk, jo mer morsommere er sketsjen 

b. jo mer status rollefiguren har, jo mer morsommere er de som offer 

c. volden er kun morsom uten realistisk smerte 

d. underdrivelse og oversdrivelse er sentrale i denne typen komedie 

 

4. Magi og Surrealisme:  

a. noe som dukker opp eller forsvinner plutselig er morsomt 

b. når noe transformerer til en ting som er ulogisk, er det morsomt 

c. når noe beveger seg for sakte eller for raskt, er det morsomt 

d. ting som vi synest er skummelt er ekstra morsomt når det først er morsomt 

 

5. Imitasjon og parody 

a. overdrivelse skaper parodi 

b. om det som blir parodiert er autoritet, er det satire 

c. det er mulig å parodiere populær kultur, f.eks. filmer og kjendiser 

 

6. Miming og kroppspråk 

a. spesifikt kroppspråk kan gjøre en vanlig rollefigur mer interessang og morsom 

b. det kan være noe så enkelt som en ansikts bevegelse 

(om kroppen er kontrollert, kan en liten bevegelse bety mye) 

c. man kan gjøre vanlige handlinger på en “spesiell” mate 

d. rollefigurens holdning kan gjøre en gammel spøk ny 

i. den ikke-særlig-kloke rollefiguren – uskyldig og forvirret 

ii. den agressive rollefiguren - mangler hensyn til andre 

iii. den ekle rollefiguren – som promper, raper, peller seg i nesen osv. 

 

7. Komikeren er:  

a. lik oss, men annerledes – et vesen fra andre siden av speilet 

b. uskylding – født i går 

i. har problemmer med vanlige objekter i hverdagslivet 

ii. forsetter å prøve seg med samme taktikk eller sikter på et mål langt etter de fleste 

ville ha gitt seg 

c. ikke sosialt flink – vet ikke normer eller følger dem ikke 

d. den fulle er lik den barnslige  

e. udødelig (om rollefiguren dør, er det “svart komedie”) 

 

8. Alle regler kan brytes.  

 
powell: skuespilleteknikker notater 


