Det komiske, en note
Der er mange komedier fra Molière til Holberg, der baserer sig på situationskomik ud fra
et enkelt princip, f.eks. den stressede herre i komedien Den stundeløse eller den humørsvingende dame
i Den vægelsindede. Inden for filmen er en helt fantastisk vellykket komedie Borat, hvor
grundprincippet om den udefra kommende, der ikke kender til de lokale adfærdsformer, fordobles
med en dokumentarisk dimension, så mange af scenerne udspilles med intetanende amatører, der i et
enkelt tilfælde da også ender med at tilkalde politiet.
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