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Grotesk
(_estetikk, _sjanger) Ordet kommer fra et italiensk adjektiv for noe som har med en
grotte å gjøre: “grottesco”. Opprinnelig brukt om dekorative ornamenter, som
blander menneske-, dyre- og planteformer. Det er et avvik fra det normale,
balanserte og harmoniske. En blanding av noe skremmende, ekkelt og latterlig.
Det groteske er paradoksalt og monstrøst, og skaper en grufull-komisk eller
beklemmende effekt (Henckmann og Lotter 1992 s. 94). Vanlige kjennetegn ved
det groteske er oppblanding, fordobling, overskridelse, og at noe er uformelig,
deformert, misdannet, vanskapt (Mullen 2013 s. 13). Menneskeskikkelser kan være
“animalisert” (Mullen 2013 s. 107). Det groteske tipper ikke over i kvalmende
ubehag, men kan være på grensen til det. Det groteske kan også framtre som
“skrekkelig komisk”, dvs. at humor og skrekk er blandet i hverandre (Mullen 2013
s. 53, 109 og 406). Det motsigelsesfulle, uvanlige, uventede kan skape en grotesk
humoristisk effekt (Kellerer 1968 s. 50).
Det groteske er “en overskridelse av det komiske gjennom overraskende sammenføyninger av heterogene elementer, f.eks. det komiske med det avskyvekkende eller
det latterlige med det skrekkelige” (Willberg 1989 s. 50).
“The word [grotesque] designates a condition of being just out of focus, just
beyond the reach of language. It accomodates the things left over when the
categories of language are exhausted: it is a defense against silence when other
words have failed. In any age – this one, for example – its widespread use indicates
that significant patterns of experience are eluding satisfactory verbal formation.”
(Geoffrey Harpham i On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and
Literature, 1982; her sitert fra Mullen 2013 s. 14)
Det er noe “ambivalent og uløselig” (Mullen 2013 s. 28). Den groteske
uformeligheten innebærer både mangel (“deficiency”) og overskridelse (Mullen
2013 s. 108). I “hjertet” av det groteske er det en uløselig motsetning – “we are
stuck, aware of the presence of significance, or of certain kinds of formal integrity,
but unable to decipher the codes” (Geoffrey Harpham sitert fra Mullen 2013 s. 24)
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Det har blitt hevdet at det groteske snarere er en persepsjonsmåte enn en sjanger
(Kayser 1973 s. 384). Tilskuerne blir grepet av en avgrunnsfølelse og kommer ut av
balanse, fordi normal persepsjon og vanlige måter å skape mening på blir forstyrret
(Rémi Astruc gjengitt fra Mullen 2013 s. 105). Vi opplever “intense anxiety and
turmoil, conditions that are the very material of the grotesque.” (Mary McAleer
Balkun sitert Mullen 2013 s. 34)
“The grotesque world is – and is not – our own world. The ambiguous way in
which we are affected by it results from our awareness that the familiar and
apparently harmonious world is alienated under the impact of abysmal forces,
which break up and shatter its coherence.” (Kayser sitert fra Mullen 2013 s. 37)
“We are so strongly affected and terrified because it is our world which ceases to
be reliable, and we feel that we would be unable to live in this changed world. [...]
We are unable to orient ourselves in the alienated world, because it is absurd”
(Kayser sitert fra Mullen 2013 s. 48).
“This sense of flowing-into is a consistent quality of the grotesque, in which not
only identities, but codes, systems, and distinctions of any kind are thrown together
with no dominant principle that would enable us to determine what the entity is by
itself, what is properly the inside and what the invader outside.” (Harpham sitert fra
Mullen 2013 s. 55) Dette kan være marerittlignende (Mullen 2013 s. 414).
Det groteske har noen likhetstrekk med det gotiske. Det gotiske er “vertikalt” ved å
lede oss ned i den menneskelige erfarings avgrunner, ned i dyp av angst og skrekk,
der det avskyelige finnes. Også det groteske forbindes med det frastøtende og
monstrøse (Maurice Lévy gjengitt fra Mullen 2013 s. 43). Den britiske
skuespilleren Boris Karloff regnes som en av de mest groteske skikkelsene i
filmkunsten på 1900-tallet, med sin fremmedhet og hybriditet som vekket ubehag
hos seerne (Mullen 2013 s. 90). Det groteske er også beslektet med svart humor
(André Magnan i Voltaire 1984 s. 63). Når vi ler av det groteske, er det med en
urovekkende latter, ikke en forfriskende humor (Mullen 2013 s. 99). De franske
1800-tallsforfatterne Balzac og Flaubert har begge innslag i sine romaner som viser
en fascinasjon for “det grotesk triste” (Riegert 1973 s. 34).
Grotesk er “a style of decorative art characterized by fanciful or fantastic human
and animal forms often interwoven with foliage or similar figures that may distort
the natural into absurdity, ugliness, or caricature” (Webster’s dictionary 2011). Det
groteske er “incongruous” (Lerner 1989 s. 142). En atmosfære av noe grotesk
krever en viss fremmedhet og desorientering (Mullen 2013 s. 361). Det er noe
forvirrende, villedet, ledet på avveier (Mullen 2013 s. 85). Det har noe skjørt og
fluktuerende ved seg, noe ustabilt og omsnudd (Mullen 2013 s. 96). Det er noe
forvridd og forvirrende. Men selv om det viser forvridning, vansiring og lignende,
skjer dette ikke i større grad enn at det opprinnelige er gjenkjennbart, altså slik et
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det kjente viser seg gjennom det fremmede (Gwenhaël Ponnau gjengitt fra Mullen
2013 s. 70).
Det svever mellom normen og det marginale. “The grotesque must begin with, or
contain within it, certain esthetic conventions which the reader feels are
representative of reality as he knows it. The characteristic themes of the grotesque
[...] jeopardize or shatter our conventions by opening onto vertiginous new
perspectives characterized by the destruction of logic and regression to the
unconscious – madness, hysteria, or nightmare. But that threat depends for its
effectiveness on the efficacy of the everyday, the partial fulfillment of our usual
expectations.” (Geoffrey Harpham sitert fra Mullen 2013 s. 376)
Det groteske har historisk sett å gjøre med underlige figurer malt i italienske
grottelignende rom. Blandingene av dyre-, menneske- og planteformer var
merkelige, fordreide og unaturlige. Skapningene virket deformerte eller
sammenkomponerte. “Ordet grotesk er avledet av det italienske grotta (= hule eller
grotte) og tjener i kunsthistorien som betegnelse på de stiliserte ornamentene man
under renessansen bl.a. fant under utgravningsarbeidene i den romerske keiser
Titus’ palass i Roma. Disse ornamentene skapte en viss forvirring fordi de vevde
sammen teriomorfe, biomorfe og antropomorfe strukturer til nye kunstige enheter
slik at grensene mellom dyr, planter og mennesker ble oppløst. Naturen ordnes på
sett og vis på nytt ved at dyr vokser ut av planter, menneskelige attributter går over
i dyreskikkelse osv., hvorved det vekkes inntrykk av at den ene form i en dynamisk
prosess avføder den andre uten hensyn til de foreliggende morfologiske og
anatomiske mønstre i erfaringsverdenen. Denne ornamentikken vant etter hvert stor
utbredelse i samtidens kunst og spredte seg raskt til andre områder som boktrykkerkunst, brukskunst og arkitektur.” (Knut Brynhildsvoll i https://www.idunn.no/edda/
2002/02/identitetskrisen_i_peer_gynt_-_belystfra_groteskestetiske_synspunkter;
lesedato 20.11.15)
“[W]e could say that, although the grotesque is more comfortable in hell than in
heaven, its true home is in the space between, in which perfectly formed shapes
metamorphose into demons. This mid-region is dynamic and unpredictable, a scene
of transformation or metamorphosis. Within the gap of ambivalence or ambiguity,
energy is confused, incoherent.” (Harpham sitert fra Mullen 2013 s. 51)
Tyskeren Johann Georg Sulzer skrev i verket Allmenn teori om de skjønne kunster
(1792): Grotesk “kaller man en besynderlig og selsom fantastisk sjanger [tysk
“Gattung”] av maleriske forsiringer i bestemte rom. Det groteske består av små
figurer av mennesker og dyr, sammenvevd med blomster og løvverk, slik at man
ser dyre- og planteriket som flyter sammen; […] Det overrasker, som en eventyrlig
drøm, ved de utsvevende forbindelsene av slike ting som ikke har noen naturlig
forbindelse seg imellom; […] Det hører altså i det hele tatt til sjangeren [både] det
latterlige og det eventyrlige, som ikke helt kan forkastes.” (sitert fra Borchmeyer og
Žmegač 1994 s. 185)
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“Allerede under renessansen ble den groteske syntetiseringen av heterogene former
applisert på litterære tekster, for eksempel i Rabelais’ Gargantua og Pantraguel
(1532-52) og tyskeren Johann Fischarts Geschichtsklitterung (1575), en
bearbeidelse av Rabelais’ verker, hvor det forekommer sidelange oppramsinger av
hybride vesener hentet fra antikk mytologi og middelalderens demonologi. Selv om
begrepet etter hvert vant innpass i litteraturestetiske skrifter som en underkategori
av det lavkomiske, må man først frem til andre halvdel av det 18. århundre før det
groteske blir gjenstand for en seriøs teoretisk interesse, for eksempel i Justus
Mösers Harlekin oder Vertheidigung des Grotesk-Komischen (1761) eller i Carl F.
Flügels Geschichte des Grotesk-Komischen (1788). Denne interessen forsterkes
ytterligere både hva refleksjonsdybde og litterær praksis angår under romantikken,
hvor det groteske vurderes på sine egne premisser og ut fra sine iboende muligheter
til å fremstille den grunnleggende dualismen i tilværelsen og gi uttrykk for den
indre splittelse som den romantiske livsfølelse beror på. Gjennom det 19.
århundrets første halvdel kan man iaktta en voksende interesse for det groteske som
litterært fenomen. […] Friedrich Schlegel forbinder i sine Athenäumfragmenter det
groteske med tragikomedien og karikaturen, og fremhever som groteskens
kjennetegn “blandingen av det heterogene” og “det som i sin eksplosive sprengkraft
samtidig utløser latter og gru”.” (Knut Brynhildsvoll i https://www.idunn.no/edda/
2002/02/identitetskrisen_i_peer_gynt_-_belystfra_groteskestetiske_synspunkter;
lesedato 14.12.15)
Paradokser og ambivalenser er typisk for det groteske. Ifølge den franske 1800tallsdikteren Charles Baudelaire bryter det groteske med faste hierarkier og
forvirrer derfor betrakterne. Som estetikk er det groteske koblet til opplevelse av
irregularitet, abnorme sammensetninger, og fenomener som framtrer både som ekle
og komiske samtidig. Det latterlige og det avskyelige forenes (Marx 1997 s. 52).
Baudelaire oppfattet det groteske som en blanding av latter og angst, av humor og
fremmedhet (gjengitt fra http://narratologie.revues.org/6787; lesedato 19.01.15).
“[There is] the perception that something is illegitimately in something else [...]
things that should be kept apart are fused together” (Harpham sitert fra Mullen
2013 s. 84).
Det groteske kan gi en opplevelse av å være disorientert, av svimmelhet, som når
målestokker og peilemerker er borte, på en slik måte at tilskueren ikke skjønner hva
hun/han egentlig ser eller hører (Mullen 2013 s. 330).
Groteske vesener er flere skapninger samtidig, de er “uformelige”. Det groteske er
preget av deformasjon, destruksjon og dekomposisjon (Borchmeyer og Žmegač
1994 s. 186). Det menneskelige og det animalske, seksualitet og død, liv og
undergang blandes (Zima 1995 s. 282-283). Det foregår ofte en “avmenneskeliggjøring” av mennesket (Knapp og Knapp 1991 s. 47). Estetikken har noe grufullt
og bunnløst ved seg (Borchmeyer og Žmegač 1994 s. 185). Fornuftens lover
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opphører å gjelde. Det groteske er “utenfor ethvert normalitetsbegrep” (Mullen
2013 s. 90).
Det groteske innebærer glidning og utskjening (“glissement, la dérobade”; Iehl
1997 s. 13) i forhold til det som oppfattes som traust virkelig. Det oppstår en hybrid
eller “inkoherent”, deformert eller “gal” verden som lager en sprekk mellom
bevisstheten og virkeligheten (Iehl 1997 s. 13-14). Det groteske er relasjonelt, en
blanding av det komiske og det tragiske, latter og angst, det tiltrekkende og det
frastøtende (Iehl 1997 s. 15-16, 73, 85). Det groteske utgjøres av misforhold
(Schultz 1995 s. 89-90) og kan følgelig vekke både frykt og latter. Det idylliske og
det forferdelige kan gli over i hverandre.
“[T]he grotesque, and those who indulge in it, frequently encounter a backlash that
takes the form of genealogical abuse, with accusations of illegitimacy, bastardy, or
hybridization, terms that indicate structural confusion, reproductive irregularity, or
typological incoherence. Genre, genus and genitals are linked in language as in our
subconscious. [...] Grotesque forms are material analogues or expressions of
spiritual corruption or weakness. Their parts are in a state of anarchy, producing an
impression of atrocious and inappropriate vitality” (Harpham sitert fra Mullen 2013
s. 76).
“[S]everal contradictory feelings are aroused by the grotesque; we smile at the
deformation but are appalled by the horrible and monstrous elements as such. The
basic, feeling, however [...] is one of surprise and horror, an agonizing fear in the
face of a world which breaks apart and remains inaccessible.” (Wolfgang Kayser
sitert fra Mullen 2013 s. 263)
“[T]he grotesque has proved an enduring tool for examining social and cultural
concerns, for exploring the anxieties of a given period, and for doing so with
humor, even if it is of the dark variety.” (Mary McAleer Balkun sitert fra Mullen
2013 s. 431) “The grotesque also emerges ‘in societies and eras marked by strife,
radical change or disorientation’ [...] [it can] draw attention to cultural assumptions
and biases, […] challenge existing beliefs, and […] reveal human shortcomings.”
(Rosemay G. Thompson og Mary McAleer Balkun sitert fra Mullen 2013 s. 63) Det
groteske er ambivalent på en måte som uttrykker frustrasjonen ved en uløst konflikt
(Maurice Lévy gjengitt fra Mullen 2013 s. 98).
“I sin studie Das Groteske im Prosawerk von Vladimir Nabokov peker MariaRegina Kecht på at inkongruensen er et av groteskens fundamentale kjennetegn og
at det inkongruente bare kan fastslås i forhold til noe det ikke samsvarer med. I
overensstemmelse med dette premisset drar hun den slutning at “en av de
essensielle eiendommelighetene ved grotesken er den vedvarende konflikten
mellom to inkompatible semantiske områder. Plutselig gjør man den erfaring at et
fullstendig annerledesartet, vesensforskjellig virkelighetsområde kolliderer med det
system av relasjoner man er fortrolig med, og som ved sine ordninger og normer gir
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oss en følelse av sikkerhet og gyldighet” […] det hører med til groteskens vesen at
den unndrar seg enhver tydning” (Knut Brynhildsvoll i https://www.idunn.no/edda/
2002/02/identitetskrisen_i_peer_gynt_-_belystfra_groteskestetiske_synspunkter;
lesedato 20.11.15).
“Den groteske teksten er således kjennetegnet ved at den hele tiden uformidlet og
til leserens eller tilskuerens overraskelse oscillerer mellom forskjellige
virkelighetsplan, et trekk som er gjennomgående i Peer Gynt, hvor teksten uavbrutt
og overgangsløst slår om fra empirisk til fantastisk referanse, mens tilbakekomsten
til lokal bevissthet ofte skjer i form av hårde kollisjoner, brå oppvåkninger,
plutselige demaskeringer etc. Gerhard Mensching har i sin studie, Das Groteske im
modernen Drama formulert groteskeffektens tilblivelse slik: “Blir det realistiske
fremstillingsnivå ikke helt forlatt av fortelleren, men stadig overlappet av eller
blandet sammen med det fantastiske, oppstår den groteske strukturs virkning”.”
(Knut Brynhildsvoll i https://www.idunn.no/edda/2002/02/identitetskrisen_i_
peer_gynt_-_belystfra_groteskestetiske_synspunkter; lesedato 20.11.15)
“Den groteske kunsten ytrer seg i første rekke gjennom de urene former og
monstrøse blandinger. I Ibsens verk er disse hybride miksturene i særlig grad
representert i Peer Gynt, hvor hovedpersonen selv inkarnerer den fremtredelsesform professor Rubek i den reviderte versjonen av “Opstandelsens dag” kaller
“mennesker med dulgte dyreansikter”. Allerede i 2. akt lar han seg som tegn på sin
dyriske eksistens utruste med “troldbrogen” og hans eget “blandingskræ” av et
avkom er følgelig “faer (s)in opp af dage”. Når Peer utvikler sin visjon om
koloniseringen av Sahara ser han for seg at oasen befolkes av bastarder, fremgått av
en krysning av dølsk og arabisk blod, og når han møter igjen Bøygen i slutten av 4.
akt, er det i en sfinx’s skikkelse, dvs. i form av et “underlig (...) krydsningsdyr”.
Det er i det hele tatt typisk for Peer at han oversetter sitt spaltede indre til
kroppsspråklige metaforer som betoner sammenfallet av det forskjelligartede og
således permanent kreerer anatomiske transformasjoner av stilfiguren coincidentia
oppositorum.” (Knut Brynhildsvoll i https://www.idunn.no/edda/2002/02/
identitetskrisen_i_peer_gynt_-_belystfra_groteskestetiske_synspunkter; lesedato
14.12.15)
Det groteske er “urent”, som en tilsøling eller besudling (Mullen 2013 s. 51). Det er
noe “besmittende” ved det groteske, der ulike elementer gjennomtrenger hverandre
som om det ble spredt en både fysisk og åndelig smitte (Mullen 2013 s. 51).
Rémi Astruc har skrevet bøkene Groteske sinnsforvirringer: Det komiske
“sjokkets” estetikk (2010) og Fornyelsen av det groteske i romanen i det 20.
århundre (2010; begge på fransk). “In his 2010 book, Le Renouveau du grotesque
dans le roman du XXe siecle, Remi Astruc highlights ambiguity as a defining
characteristic of the grotesque. He says, “[…] the grotesque is the impossible
brought to life, the embodiment of the discomfort that comes from reflecting on
otherness […] The blend of masculine and feminine, the everyday and the fantastic,
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human and animal, natural and synthetic, sensual and revolting…” (https://
champagneisle.wordpress.com/2012/07/22/the-beautiful-and-the-grotesquegaultier-at-the-deyoung/; lesedato 13.02.15).
Den amerikanske forfatteren og kritikeren Joyce Carol Oates skrev i essayet
“Reflections on the Grotesque” (1994): “Is a ghost story inevitably of the genre of
the grotesque? – no. Victorian ghost stories, on the whole, are too “nice” – too
ladylike, whatever the sex of the writer. [...] The grotesque is the hideous animalmen of H.G. Wells’s The Island of Doctor Moreau, or the taboo-images of the most
inspired filmmaker of the grotesque of our time, David Cronenberg (The Fly, The
Brood, Dead Ringers, Naked Lunch) – that is, the grotesque always possesses a
blunt physicality that no amount of epistemological exegesis can exorcise. One
might define it, in fact, as the very antithesis of nice.” (her sitert fra Mullen 2013 s.
55)
“Ludi naturae” er blant annet abnormiteter i naturen, ekstreme utvekster, det
unaturlige som både er underlig og heslig (Zima 1995 s. 151-152).
“Den groteske “uropplevelse” inntrer ifølge [Wolfgang] Kayser ved at det plutselig
bryter inn noe fremmed og demonisk i hverdagen som truer med å avskaffe den
tilvante orden og som derfor forårsaker angst og skrekk. Denne uhyggen økes
ytterligere dersom den empiriske verden ikke helt og holdent forlates, men
beholdes som en kontrast til det fantastiske virkelighetsplan. Kayser skjelner
mellom en fantastisk form for groteskkunst og en form som fremkommer ved en
overdrivelse eller “ekstremisering” av “det grotesk-komiske og satiriske”. På
motivplanet kommer den fremmedgjorte verden til uttrykk ved at hybride vesener
trenger inn i tilværelsen og driver sitt groteske spill med menneskene, hva enten de
viser seg i form av anatomiske misfostre eller maskerte eller kostymerte vesener.
Det finnes ifølge Kayser imidlertid også dyr som per se oppfattes som groteske,
deriblant apokalypsens fabelvesener, slanger, skrubbtusser o.l. I planteverdenen har
grotesk-kunstneren en affinitet til det innfiltrede og ugjennomtrengelige som til
tider gis skinn av å være levende slik at grensen mellom den botaniske verden og
mennesker og dyr nedbrytes. Selve innbegrepet av den groteske erfaring er ifølge
Kayser dårehuset og vanviddets verden: “Møtet med vanviddet er liksom en av de
urerfaringene av det groteske som livet påtvinger oss”. Som innfallsvinkel til den
groteske fremstilling tjener fortelleteknisk sett ofte drømmen, dagdrømmen eller
demringstilstanden mellom våken drøm og drøm. Groteskbegrepets nærhet til
vanvidd og drøm og de dermed sterkt forskjøvede virkelighetsparametre fører med
seg at tematiseringen av identitetstapet, subjekterosjonen og identitetsfluktuasjonen
inntar en fremtredende plass i groteskkunsten.” (Knut Brynhildsvoll i https://www.
idunn.no/edda/2002/02/identitetskrisen_i_peer_gynt_-_belystfra_groteskestetiske
_synspunkter; lesedato 20.11.15)
“The grotesque is the estranged world ... We are so strongly affected and terrified
because it is our world which ceases to be reliable, and we feel that we would be
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unable to live in this changed world. The grotesque instills fear of life rather than
fear of death. Structurally, it presupposes that the categories which apply to our
world become inapplicable.” (Wolfgang Kayser i The Grotesque in Art and
Literature, 1963; her sitert fra Mullen 2013 s. 14-15)
I en studie av det groteske definerer Geoffrey Galt Harpham det slik: “[I]f the
confusion is not absolute, and we have an inkling of the unity and character in the
midst of the strangeness of the form, then we have the grotesque. It is the halfformed, the perplexed, and the suggestively monstrous” (Harpham 1982 s. 15).
Kunsthistorikeren Gombrich mener at formblandinger og uformelighet er det mest
markante kjennetegnet, og dette er merkbart i de mange menneske-dyr-hybridene i
grotesken som kunsttradisjon. Groteske vesener er flere skapninger samtidig. Slik
kan de virke ertende ved å være både-og, verken-eller, men samtidig ha noe
gjenkjennelig over seg.
Det groteske “suggests an anarchy of parts, the absence of proportion” (Harpham
1982 s. 111). Det består av uttrykk som blander “the disgusting and the beautiful,
images that tested our categories, especially those of “art” and “nature” by existing
impossibly in both modalities at once.” (Harpham 1982 s. 182) Det har blitt hevdet
at grotesk estetikk er spesielt vanlig i krisetider og under sosiale omveltninger
(Henckmann og Lotter 1992 s. 94). Stabil mening undergraves og det åpnes et rom
for det usikre (Nina Jambrina i http://narratologie.revues.org/6787; lesedato 19.01.
15).
Det groteske er kjennetegnet av forvridninger og forvrengninger (Iehl 1997 s. 57).
Det virker truende ved å være ukontrollerbart (Iehl 1997 s. 16). Det er kjennetegnet
ved spenning, ambivalens og ubestemthet (Iehl 1997 s. 26). Det er noe ubestembart
ved groteske vesener (Günter 2008 s. 265). Noe kan dessuten være grotesk ved å
være unaturlig stort, oppblåst, enormt (Iehl 1997 s. 65). Det groteske er antidialektisk: det skiller i stedet for å forene; forening av motsetninger framvises som
en umulighet (Iehl 1997 s. 57). Noe framtrer som uforutsigbart og underlig,
fremmed. Figurene representerer både form og oppløsning (Günter 2008 s. 265).
“[W]e feel precisely the same emotion concerning a painting of something
disgusting as we do concerning the disgusting object itself, and so we lose the
distinction between art and reality. This must be why pure art can be pushed to the
verge of the grotesque, but can never be grotesque itself. Paradoxically, although
the grotesque is closer to pure art than any other art form, it is also utterly opposed
to pure art.” (Harpham 1982 s. 181)
“The freak is an object of simultaneous horror and fascination because, in addition
to whatever infirmities or abilities he or she exhibits, the freak is an ambiguous
being whose existence imperils categories and oppositions dominant in social life.
[...1 Freaks cross the borders that divide the subject from all ambiguities,
interconnections, and reciprocal classifications, outside or beyond the human. They
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imperil the very definitions we use to classify humans, identities, and sexes – our
most fundamental categories of self-definition and boundaries dividing self from
otherness.” (Elizabeth Grosz sitert fra Mullen 2013 s. 263)
“[T]he grotesque depends not only on physical conditions, the deformity of which
most people would recognize, but also on our conventions, our prejudices, our
commonplaces, our banalities, our mediocrities. [...] Each age redefines the
grotesque in terms of what threatens its sense of essential humanity.” (Geoffrey
Harpham sitert fra Mullen 2013 s. 280) Den groteske menneskekropp er ikke
beherskbar, den “går over sine bredder” i retning det ikke-menneskelige (Mullen
2013 s. 264).
Den russiske kulturforskeren Mikhail Bakhtin oppfatter det groteske som det
sentrumsløse som blander oppe og nede, hellig og profant, indre og ytre (gjengitt
etter Günter 2008 s. 264-265). Det foregår en omsnuing og blanding, f.eks. av
kjærlighet og død, av det spiritulle og det dyriske, av det skrekkelige og det
latterlige. Ifølge Bakhtin viser den groteske kropp at mennesket ikke har kontroll,
fordi kroppen framstår som åpen, gjennomtrengelig og sårbar (gjengitt fra Mullen
2013 s. 97). Han hevdet at den franske renessanseforfatteren François Rabelais’
romaner er prototypiske for det groteske i fiksjonstekster (Günter 2008 s. 268).
Den romerske arkitekten Vitruvius felte i det siste århundret f.Kr. en streng dom
over nye tendenser i arkitekturen, med det han kalte en “fordervet smak” for det
som er mot naturens orden (Iehl 1997 s. 6). “[D]et groteske blir et aktivt prinsipp
for undergraving. Alle hierarkiene støtes om, snus på hodet, for å fremme
metamorfosens dynamikk.” (Iehl 1997 s. 11). Det groteske kan bestå av klisjeer
som snus mot stereotypiene, altså som en undergraving av det velkjente (Gwenhaël
Ponnau gjengitt fra Mullen 2013 s. 311).
Den romerske keiser Neros overdådige villa “Det gylne hus” (“Domus Aurea”)
hadde fresker og andre illustrasjoner med groteske figurer. Huset ble dekket av jord
etter diktatorens død, men gjenoppdaget i renessansen og fikk innflytelse på noen
renessansekunstnere. Huset ble opplevd som en underjordisk “grotte” fordi det var
reist andre byggverk på jorden som dekket det. En viss prins Palagonia utsmykket
sitt slott på Sicilia med groteske og bisarre skulpturer og ornamenter. I boka
Antropologi i pragmatisk henseende (1798) har den tyske filosofen Immanuel Kant
et estetisk angrep på Palagia og kaller figurene på slottet hans for “karikaturskikkelser [...] eventyrlig, unaturlig, [...] drømmebilder” (sitert fra Lange 1992 s.
123).
Groteske småfigurer tegnet i margen i middelalder-manuskripter (“drolerier”, på
engelsk kalt “drolleries” og “drollery”) ligner ofte på steinmonstrene i periodens
katedraler (Ernst 1991 s. 610). De groteske skikkelsene i margen kunne foreta seg
ting som stod i klar kontrast til tekstenes religiøse innhold (Zima 1995 s. 152).
“Marginal Creatures; animal musicians, apes and hares, impudent antics,
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grotesques and drolleries. […] What do they all mean, these lascivious apes,
autophagic dragons, pot-bellied heads, harp-playing asses, arse-kissing priests and
somersaulting jongleurs that protrude at the edges of medieval buildings, sculptures
and illuminated manuscripts? asked Michael Camille in ‘Image on the Edge’, 1992,
one of the first monographs on the subject. […] Hybrid creatures behaving badly.
One wears the cowl of a monk. To modern eyes such images are shocking in a
devotional work, but in medieval manuscripts marginalia are often scatological.
They can be understood as reminders of what sin looked like, or commentaries on
social and religious conventions.” (http://pinterest.com/ cobwebmoth/marginalcreatures-animal-musicians-apes-and-hares/; lesedato 29.05.13)
I verket Kritikk av dømmekraften (1790) har Immanuel Kant “his own idea about
why the grotesque resists being classed as art. There is “one kind of ugliness
alone,” he says, which “is incapable of being represented conformably to nature
without destroying all aesthetic delight, and consequently artistic beauty, namely
that which excites disgusts.” The grotesque is preeminently the art of disgust; we
can think, for example, of [Edgar Allan] Poe’s definition of the grotesque as
involving “much of the beautiful, much of the wanton, much of the bizarre,
something of the terrible, and not a little of that which might have excited disgust.”
[...] An adequate figure for Kant’s scheme might be a line representing the
possibilities of artistic expression, at one end of which lies non-representational art
wholly divorced from any prior reality, and communicating no meaning accessible
to logic; and at the other end of which lies wholly representational art that accepts
both the goal of mimesis and the burden of meaning. The grotesque, in Kant’s
scheme, would lie just beyond both terminal points of that line; or perhaps it would
be more accurate to say that the very tips of the line would be called grotesque. We
might more easily imagine a curved line with the tips almost meeting, separated by
a space of art/non-art, the grotesque, in which the disgusting mingles with the ultraaesthetic, the brutish with the freely playing fancy, a realm in which art is manifest
primarily as sensation.” (Harpham 1982 s. 181-182) Amerikaneren Edgar Allan
Poe ga ut novellesamlingen Tales of the Grotesque and Arabesque (1840).
I forordet til sitt skuespill Cromwell (1827) skrev den franske dikteren Victor Hugo
at mennesket er både kropp og ånd, skygge og lys, tyngde og letthet i lik blanding,
og at det groteske er en estetisk konsekvens av disse blandingene (her gjengitt fra
http://narratologie.revues.org/6774; lesedato 19.01.15).
Om en av hovedpersonene i Emily Brontës roman Wuthering Heights (1847)
skriver Geoffrey Galt Harpham: “Heathcliff’s special allure is the sense he fosters
that identities are not necessarily discontinuous, but could flow into each other.
This sense of flowing-into is a consistent quality of the grotesque, in which not
only identities, but codes, systems, and distinctions of any kind are thrown together
with no dominant principle that would enable us to determine what the entity is by
itself, what is properly the inside and what the invader outside. In grotesque forms
the alien outside has merged decisively with its victim-mate-self to produce a
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condition of such exquisite disorder that it is impossible to distinguish host and
parasite.” (Harpham 1982 s. 106) Heathcliff er først og fremst skremmende, mens
andre litterære figurer er grotesk-komiske, f.eks. noen av barna i Roald Dahls
Charlie and the Chocolate Factory (1964). Den tyske dramatikeren Bertolt Brechts
karakterer “er som regel karikerte og groteske” (Ine Therese Berg i Morgenbladet
20. – 26. januar 2012 s. 31). En persons skygge kan se grotesk ut – fordreid og ute
av proporsjoner.
Ifølge den britiske 1800-tallsforfatteren John Ruskin “the grotesque disdains the
middle ground, and can perhaps only be defined as the art of moral extremes; the
grotesque is any kind of art that stands at the margins of experience, that enlarges
our conception of human capacities.” (Harpham 1982 s. 184) Det Andre og det
egne sammenblandes og kan fungere som et bilde på moralsk usikkerhet (Mullen
2013 s. 140-141).
“Grotesk” har også blitt brukt som sjangerbetegnelse. Den tyske filosofen og
forfatteren Salomo Friedlaender (med psevdonymet Mynona) ga ut en rekke
“grotesker” (Borchmeyer og Žmegač 1994 s. 187). Blant Friedlaenders verk er
Trappistenstreik og andre grotesker (1922), Jeg har lyst til å bjeffe og andre
grotesker (1924) og Den leende Job og andre grotesker (1935). Tyskeren Hermann
Harry Schmitz publiserte groteske historier/noveller. Den østerrikske forfatteren
Gustav Meyrink (psevdonym for Gustav Meyer) publiserte mange noveller med
groteske trekk. Hans noveller ble i 1913 samlet i verket Den tyske spissborgers
magiske horn (tittelen henspiller på en samling av folkeviser fra den tyske
romantikken).
Middelaldersjangeren fatrasie var en lyrisk sjanger med grotesk innhold (Quinsat
1990 s. 108). Commedia dell'arte-figurene kan kalles groteske (Borchmeyer og
Žmegač 1994 s. 186). Den franske 1600-tallsmaleren Jacques Callot lagde noen
grotesk-komiske bilder (Iehl 1997 s. 36-37). I Edgar Allan Poes novelle “The
System of Dr. Tarr and Professor Fether” oppnås det en grotesk effekt gjennom at
legene og de syke blir umulig å skille fra hverandre (Iehl 1997 s. 73). Mange
litterære figurer framtrer som groteske, f.eks. hos den engelske forfatteren Charles
Dickens på 1800-tallet (Mr. Pecksniff og Mrs. Gamp i Martin Chuzzlewit og flere i
andre av hans romaner). Tyskerens Wilhelm Buschs fortelling Eduards drøm
(1891) regnes av noen eksperter som hans mest groteske verk, i dette tilfellet uten
hans egne illustrasjoner. Det groteske kan dessuten i romaner komme til uttrykk
gjennom sammenstøt mellom ulike språklige uttrykksmåter (Iehl 1997 s. 68).
Dickens sin “tendency to equate the grotesque with the strange in The Old
Curiosity Shop is conventionally romantic. By the time of Great Expectations,
however, he had expanded his notion of the grotesque as a stock property of comic
convention, to a “grotesque tragic-comic conception” that, he said, inspired the
novel. Significantly, Dickens applies the grotesque not to oddity of character or
scene but to a conception of something inherently contradictory in the human
11

situation, which is best brought out by the deliberate mixing of genres and types
appropriate to the tragic-comic. The grotesque has often been regarded as an aspect
of the Romantic reaction against Neoclassicism, an attempt to summon up the
demonic and Dionysian aspects of the world by reimporting the horrific and
supernatural into the well-manicured world of Augustan limits. The grotesque is
thus viewed as a foil to the sublime, a comic employment of the satirical as a
counter to the tragic vision. Like Shakespearean comic relief or the riotous satyr
plays which rounded off the trilogies of classical Greek theater, the grotesque
presents an upside-down, distorted version of what has been represented in more
elevated terms. […] It was the formal literary means both of giving expression to a
perception of the world as a place at once ordinary and extraordinary, ludicrous and
sublime, and of unifying such contrarities through the conception of the tragicomic
and the use of grotesque contrasts associated with it.” (Michael Goldberg i http://
www.victorianweb.org/authors/dickens/dickens3.html; lesedato 05.03.15)
Den tyske forfatteren Jakob Michael Reinhold Lenz framstiller livet som “a serious
and at times grotesquely comic business in which, more often than not, men
behaved with destructive irrationality, slaves to their impulses and victims of their
emotions.” (Howarth 1978 s. 154)
Den italienske dramatikeren Luigi Chiarelli prøvde å skape “grotesk teater” med
skuespillet Masken og ansiktet (1916), med en blanding av skeptisisme, paradokser,
absurditeter, parodier og ekstravaganse (Arrighi 1956 s. 117). Det groteske er også
et sentralt innslag i Howard Phillips Lovecrafts novelle “The Lurking Fear” (1923)
(Iehl 1997 s. 75). Den spanske dramatikeren Ramón del Valle-Inclán skrev på
1920-tallet noen satiriske komedier, f.eks. Don Frioleras horn (1921), i en sjanger
han kalte “esperpentos (i.e. ‘scarecrows’ or ‘grotesques’)” (Howarth 1978 s. 170).
“For most people now blackface is assumed to have been so evidently a grotesque
and offensive exaggeration of blackness that it was a signalling with a vengeance.
However, it is worth noting, first, that sometimes – so it is claimed – audiences did
mistake blackface performers (including Jolson and Tucker) for African-Americans
[...]. Second, there was a range of exaggeration in the blacking up, some involving
big white lips and crinkly toupees, but some quite naturalistic.” (Dyer 2007 s. 148)
Fritz Gysins har skrevet avhandlingen The Grotesque in American Negro Fiction:
Jean Toomer, Richard Wright, Ralph Ellison (1975). “Gysin who has studied the
grotesque in Invisible Man [av den amerikanske forfatteren Ralph Ellison, utgitt
1952] says that “almost all the persons in Invisible Man assume grotesque traits;
several of them are portrayed as actual grotesque figures” (1975:178). Gysin is
right to point out that “the deviations from the normal human figures consist in the
concentration on – or stressing – of physical deformity, the surface distortions
frequently suggesting an inner incongruity [...]” (ibid. : 178).” (http://www.ummto.
dz/IMG/pdf/Carnivalisation_and_the_Sacred_Word_in_Ralph_Ellison_s_Invisible.
pdf; lesedato 18.03.15)
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Den franske 1700-tallsforfatteren marki de Sade snur i sine tekster om på
konvensjonelle begreper. Han foretar en “grotesk inversjon” av tradisjonelle
moralske målestokker, der det gode kan komme til uttrykk som fysisk smerte
(Fauskevåg 1982 s. 133).
Den franske forfatteren Gustave Flaubert skrev 21. august 1846 til Louise Colet:
“Det grotesk triste har for meg en uhørt sjarm; det korresponderer med min
komiske bitterhets intime behov” (sitert fra Gengembre 1990 s. 107). Den svenske
forfatteren Sara Stridsberg, som blant annet har skrevet romanen Drömfakulteten
(2005), sa i et intervju: “Da jeg skrev Darling River, følte jeg det var jeg selv som
var grotesk, at jeg gikk rundt i verden som et insekt. Krum, ufyselig og ekkel.”
(Morgenbladet 17. – 23. september 2010 s. 43)
Hovedpersonen i den tyske forfatteren Wilhelm Raabes roman Stappekake: En sjøog mordhistorie (1890) kalles som barn for “stappekake” og mobbes også på andre
måter. Heinrich Schaumann var svært tjukk da han var barn, og gjorde det dårlig på
skolen. Han var grotesk i sin matgladhet, latskap og gjennom å ese ut over alle
rimelige grenser (Günter 2008 s. 269). Antagonisten Eduard framstilles også som
grotesk. Dessuten framstår selve romanen som et “uformelig og hybrid monstrum”
(Günter 2008 s. 267) som vrir seg unna enhver tydelig sjangerbestemmelse (jf.
romanens undertittel). Det groteske unnviker sjangrenes avsluttete konturer (s.
268).
Den spanske maleren og forfatteren Eugenio Fernández Granells Romanen om
Tupinamba-indianeren (1959; utgitt i Mexico, og først i 1982 trykt i Spania)
framstiller krig på en absurd og grotesk måte (Strosetzki 1996 s. 333). Granells
skrivemåte har dessuten “esperpentiske” trekk. Esperpento er en litterær stil som
bruker ironiske, forvridde, groteske og tingliggjørende framstillingsmåter for å
kritisere samfunnet. “Esperpento is a type of theatre developed by Ramón del
Valle-Inclán (1869-1936) focusing on characters whose physical and psychological
characteristics have been deliberately deformed and warped to the point where they
become grotesque caricatures. Valle-Inclán used this esperpento as a vehicle for
social and political satire.” (http://dictionary.reverso.net/spanish-english/
esperpento; lesedato 18.11.13)
Den amerikanske forfatteren Alfred Chesters roman The Exquisite Corpse (1967)
har blitt oppfattet som full av “grotesqueness” (Kochhar-Lindgren, Schneiderman
og Denlinger 2009 s. 155). Den amerikanske forfatteren Saul Bellow har “en egen
evne til komisk-grotesk karakterisering av bipersoner som man må til Dickens for å
finne maken til, en vakker balanse mellom åpen, modernistisk sensibilitet, klare
realistiske forpliktelser og stor språklig innovasjonslyst.” (Morgenbladet 10. – 16.
juli 2015 s. 38)
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Østerrikeren Clemens J. Setz “skriver historier om pestramte visitkort, diarrefremkaldende børn og kunst smuglet op på månen. Han er en ny grotesk stemme i
tysksproget litteratur og lige nu aktuel med tre bøger på henholdsvis dansk, engelsk
og tysk. […] Setz sætter en ære i det groteske. I et interview med tysk radio har han
udtalt, at dette mangler at blive udforsket i tysk litteratur. […] Det skæve, underlige
og anderledes finder man også hos forfatteren selv. […] I “Visitkortene” opfører
vanemennesket Martinas visitkort sig pludselig underligt. De begynder at lugte og
få små væskefyldte blærer. Som en anden pestramt Kong Midas bliver alle de ting,
Martina kommer i kontakt med, ramt af den bizarre sygdom. […] Det groteske,
anderledes og helt ude i hegnet gør Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid til en
mystisk oplevelse. […] Indigo, der just er udkommet i en engelsk oversættelse, er
historien om Clemens Setz, der ansættes som matematiklærer på Helianau
Instituttet i Østrig, som huser de såkaldte “Indigo børn”. Børnene besidder en
uheldig medfødt lidelse, der gør, at mennesker omkring dem får akut hovedpine,
diarre og udslæt på huden. Myndighederne ser ingen anden udvej end at internere
børnene på et internat, hvor de volder mindst mulig skade på samfundet. Løbende
bliver nogle af børnene “relokaliseret”. Det vil sige, at de bliver overført (forklædt
med festhatte eller klædt ud som skorstensfejere!) til steder, der er ukendte for de
andre børn og internatets ansatte. Andre børn begår derimod selvmord i fortvivlelse
over deres lidelse. I ét af romanens to hovedspor følger man Clemens, der er stærkt
optaget af børnenes mystiske relokalisering, og som prøver at finde ud af, hvor
børnene bliver bragt hen og ikke mindst hvorfor. I romanens andet hovedspor er det
Robert, et tidligere Indigo barn, der fortæller historien. Den voksne Robert har
mistet sin “lidelse” og lider nu under konsekvenserne af at have været afskåret fra
det øvrige samfund i de mange år under instituttets pleje. Flere gange krydser
Clemens og Roberts spor: i de tidlige år, hvor Clemens er lærer for den unge
Robert, og i de senere år, hvor Robert opsøger Clemens, for at få mere at vide om
baggrunden for sin egen relokalisering, og fordi Robert har fået nys om, at Clemens
har trukket huden af en dyremishandler (!) […] Der findes åbenbart en rejsehåndbog fra det nittende århundrede, der råder unge kvinder til at tage nåle i deres
mund, når de med tog passerer gennem mørke tunneller – man ved jo aldrig, hvad
mænd kan finde på, når lyset udebliver.” (Philip Martinussen i http://atlasmag.dk/
kultur/b%C3%B8ger/ind-i-det-groteske-med-%C3%B8strigs-nye-litter%C3%A6
re-superstjerne; lesedato 08.05.17)
Mange av den tyske maleren George Grosz’ bilder er groteske (Kuenzli 2006 s.
108). Monstrene i dataspill har ofte øgle- og menneskepreg samtidig, og de kan se
så store og dumme ut at de virker komiske. De er besynderlige sammensetninger
som ikke ligner på noe naturlig. Den amerikanske kunstneren Mark Paulines
installasjon Mummy-Go-Round er laget av døde dyr som har blitt bearbeidet til å få
smilende munner. Installasjonen har blitt kalt grotesk (Dery 1997 s. 130).
Transvestitter har blitt oppfattet som groteske, når menn på en overdreven måte
framstår som kvinner (Ramona Curry i Neumann-Braun 1999 s. 201).
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De japanske butoh-danserne sminker seg kritthvite og danser groteske danser; noen
av framføringene er til minne om atomeksplosjonene i Hiroshima og Nagasaki
(Dery 1997 s. 184).
Sceneopptredenene til den amerikanske tungrock-gruppa Gwar (grunnlagt 1987)
har blitt kalt grotesk (Wehrli 2005 s. 517). De opprinnelige medlemmene var
kunststudenter som egentlig ville lage en parodi på et heavy metal-band. Musikerne
i gruppa stod på scenen utkledd som mellomting av monstere, barbarer og zombier.
Da gruppa fikk sceneforbud i to amerikanske byer, hevnet de seg i albument
America Must Be Destroyed (1991) med å latterliggjøre dem som “var enfoldige
nok, til å ta det hele alvorlig” (sitert fra Wehrli 2005 s. 519).
Opp gjennom historien er disse noen av kunstnerne som har lagd groteske malerier,
tresnitt og andre bilder: Giuseppe Arcimboldo (f.eks. bildet Vann), Cornelius
Floris, Etienne Delaune, Christoph Jamnitzer, Nicasius Rousseel (han levde på
1600-tallet, men hans Book of Grotesques ble utgitt i 1925), Marco Dente,
Agostino Veneziano, Giovanni Antonio da Brescia, Peter Flötner og på 1900-tallet
blant andre karikaturtegneren Gerald Scarfe. Karikaturer deformerer ofte ansikter
inntil det groteske (Gervereau 2000 s. 116). Den svenske tegneserietegneren
Joakim Pirinen har lagd mange groteske bilder i sine serier, det samme gjelder
amerikaneren Basil Wolverton. Den amerikanske fotografen Joel-Peter Witkin har
komponert groteske bilder. Skulptøren Kris Kuksi lager også groteske verk.
“Among the most persistent motifs of the grotesque we find human bodies reduced
to puppets, marionnettes and automata, their faces frozen into masks.” (Kayser
sitert fra Mullen 2013 s. 312).
Den amerikanske kunstneren Robert Longos kunstinstallasjon All you Zombies:
Truth before God (utstilt i New York i 1990) viser en skapning som ser ut som en
blanding av en gorilla og en gladiator. “Instead of an asexual automaton, Longo’s
creature represents a wild manifestation of human, animal and mechanical sexual
potency and violence. [...] It storms across several thresholds; that between male
and female, life and death, human and beast, organic and inorganic, individual and
collective.” (Gray 1995 s. 274) Skapningen er også en slags kyborg og zombie i ett.
“For Donna Haraway the cyborg is a central metaphor for boundary crossings and
fusions of all kinds – human-animal, organism-machine, physical-nonphysical. […]
Cyborgs are in opposition to purity and essence, which constrain identity and limit
the possibilities for political alliances. They are destabilizing monsters, inclusive
and able to construct ad hoc, impure, partial identities and alliances. Haraway’s
“cyborg myth is about transgressed boundaries, potent fusions, and dangerous
possibilities which progressive people might explore as one part of needed political
work” (65-72).” (Gaggi 1997 s. 155-156)
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Christopher Nielsens skuespill Hustyrannen har personer som ifølge forfatteren “er
tegneseriefigurer, og det aller meste av det de sier og gjør er grotesk overdrevet.
Replikkene er på samme tid troverdige og helt hinsides.” (Morgenbladet 29. januar
– 4. februar 2010 s. 33) Det groteske er ofte preget av overdrivelse og
ekstravagense (Mullen 2013 s. 344). “I novella “Myggestik” fra samlingen
“Bavian”, som danske Naja Marie Aidt fikk Nordisk råds litteraturpris for i 2008,
får hovedpersonen en grotesk betennelse i et myggestikk på rumpa, noe som får
ham til å ligne nettopp en bavian.” (Klassekampens bokmagasin 22. juni 2013 s. 9)
Den amerikanske kunstneren Cindy Sherman bruker serier av fotografier som
kunstnerisk uttrykk. I hennes bilde “Untitled # 150” “står en kvinne i forgrunnen,
hun strekker ut en tunge, den er grotesk stor i forhold til munnen […] driver
Sherman med fotografiene som fulgte mot slutten av 80- og begynnelsen av 90tallet temaet radikalt videre, inn et slags marerittaktig rom, uten mennesker, bare
menneskelike dokker og kroppsdeler av plast, sammensatt på groteske måter, i
tillegg til bilder av menneskelige etterlatenskaper, som oppkast. Det er umulig å se
på disse bildene uten å bli fylt av ekkelhetsfølelse, de er frastøtende og
motbydelige, for eksempel det som heter “Untitled #263”, fra 1992, som forestiller
en kvinnelig underkropp med hårete kjønnsorgan og bena kappet av øverst oppe på
låret, som er satt sammen med en mannlig underkropp, også det med kjønnsorganet
blottet og lårene kappet av, på en slik måte at de kvinnelige benstumpene peker
nedover, de mannlige oppover. Det ser ut som om de er vokst sammen, altså er ett
og samme stykke – men stykke av hva? Nedenfor den kvinnelige delen ligger et
kvinnelig dokkehode, ovenfor den mannlige delen ligger et mannlig dokkehode.
[…] I hva ligger det motbydelige? Et menneske med grisetryne kan ha noe
dragende ved seg, mens et kvinnelig og mannlig kjønnsorgan satt sammen er nesten
umulig å se på, selv om begge elementene jo befinner seg innenfor det
menneskelige, er legemsdeler alle har, og som også blir forent, som en del av
seksualakten, noe de færreste finner motbydelig. Likevel, å forsere grensen mellom
det kvinnelige og mannlige ser ut til å være beheftet med mer motstand enn den
mellom menneske og dyr. Men det er ikke det kvinnelige og mannlige i seg selv,
som kulturell forestilling, som føres sammen i dette bildet, det er det konkrete,
fysiske og kroppslige ved det, og det er de to nivåene, altså kjønnene som en sosial
realitet, hvor de kan føres sammen, blandes og forvandles omkostningsløst, og
kjønnene som en fysisk realitet, hvor de ikke kan føres sammen, som i dette bildet
møtes, på en enkel, men likevel kompleks måte, for det er jo i seg selv et bilde, en
overflate, og det det er bilde av, er ikke menneskelig, tilhører ikke det levende, men
er en inorganisk etterligning av det. Det blir en slags tredobbel fiksjon, først i
kroppsdelenes virkelighetsimitasjon, så i sammensetningen av dem, og så i
avbildningen. Det merkelige er at disse lagene av artifisialitet ikke skaper avstand,
som holder følelsene unna, tvert imot er det som om de forsterker dem.” (Karl Ove
Knausgård i Klassekampens bokmagasin 9. august 2013 s. 14)
“Country Noir [en betegnelse skapt av den amerikanske forfatteren Daniel
Woodrell] og Grit Lit [“gritty literature”, ofte med blanding av vold og humor] er
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betegnelser som noe lettvint og forenklende brukes for å prøve å forklare akkurat
denne syntesen av amerikansk realisme med røtter i det groteske. Virkeligheten
[som den amerikanske forfatteren Frank] Bill beskriver kan kalles grotesk, noe
kritikere ofte har gjort når de skal prøve å beskrive en viss type realisme – spesielt
innen sørstats-litteraturen.” (Dagbladet 1. oktober 2009 s. 38-39) Woodrell brukte
første gang begrepet “country noir” om sin roman Give Us a Kiss (1996).
Den amerikanske forfatteren Flannery O’Connor skrev i essayet “Some Aspects of
the Grotesque in Southern Fiction” (1960) at det i sørstatslitteraturen kryr av
personer langt utenfor normen, såkalte “freaks”: “Whenever I’m asked why
Southern writers particularly have a penchant for writing about freaks, I say it is
because we are still able to recognize one. To be able to recognize a freak, you have
to have some conception of the whole man, and in the South the general conception
of man is still, in the main, theological. That is a large statement, and it is
dangerous to make it, for almost anything you say about Southern belief can be
denied in the next breath with equal propriety. But approaching the subject from
the standpoint of the writer, I think it is safe to say that while the South is hardly
Christ-centered, it is most certainly Christ-haunted. The Southerner, who isn’t
convinced of it, is very much afraid that he may have been formed in the image and
likeness of God. Ghosts can be very fierce and instructive. They cast strange
shadows, particularly in our literature. In any case, it is when the freak can be
sensed as a figure for our essential displacement that he attains some depth in
literature.” (sitert fra http://www.en.utexas.edu/amlit/amlitprivate/scans/
grotesque.html; lesedato 05.01.18) Dette er litteratur der leseren ifølge O’Connor
“meet the extremes of our own nature”. Det er ikke uvanlig med personer i denne
litteraturen som driver med selvskading, incest, voldtekt, nekrofili og andre
kroppslige ekstremhandlinger (Mullen 2013 s. 63).
Andre kjennetegn ved sørstatslitteraturen bidrar ifølge O’Connor også til mystikk:
“In these grotesque works, we find that the writer has made alive some experience
which we are not accustomed to observe every day, or which the ordinary man may
never experience in his ordinary life. We find that connections which we would
expect in the customary kind of realism have been ignored, that there are strange
skips and gaps which anyone trying to describe manners and customs would
certainly not have left. Yet the characters have an inner coherence, if not always a
coherence to their social framework. Their fictional qualities lean away from
typical social patterns, toward mystery and the unexpected.” (sitert fra http://www.
en.utexas.edu/amlit/amlitprivate/scans/grotesque.html; lesedato 05.01.18)
Den tyske regissøren Wolfgang Staudtes film Den underlegne (1951) inneholder en
scene der vi får se ansikter gjennom ølglass, som dermed vris til det groteske
(Liptay og Bauer 2013 s. 110). I de franske regissørene Marc Caro og Jean-Pierre
Jeunets film The City of Lost Children (1995) vises “scenes from a flea’s
perspective in which the human body becomes a vast and often grotesque
spectacle.” (King og Krzywinska 2002 s. 29) Den amerikanske regissøren Tim
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Burtons filmer har blitt karakterisert som “Comic-Grotesken” (Rauscher 2012 s.
121). Den kolombianske kunstneren Fernando Boteros maleri Mona Lisa (1987),
der hun er svært tjukk, har blitt oppfattet som en “grotesk travesti” (Herding og
Gehrig 2006 s. 114).
“[T]he films of the seventies have been populated with the “grotesque” female:
prostitutes, neurotic spinsters, schizos, nymphos, alcoholics […] and other crazies.
The best roles for a woman in this generation of films have been ones in which she
is portrayed as eccentric or “sick,” “under the influence,” or even “possessed.” [...]
The proliferation of female grotesques in the contemporary film is a kind of
resurgence of female energy – but for the most part they represent a male projection
of that emergence. [...] It is as though men, confronted with an irreversible change
in the status and social function of women, are rendered incapable of empathy for
them in their new roles and can only deal with the new image by rendering it in
grotesque forms. Thus the grotesque distorsion is a function of threatened social
change.” (M. C. Kolbenschlag i artikkelen “The Female Grotesque: Gargoyles in
the Cathedrals of Cinema”, 1978; her sitert fra Mullen 2013 s. 223). En slik grotesk
kvinne er Nurse Ratched i One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975; regissert av
Miloš Forman). Kolbenschlag hevder at det mannlige publikum får en “misogyn
katarsis” av disse kvinneskikkelsene. I mange kinosaler skal scenen der hovedpersonen/helten McMurphy prøver å kvele Nurse Ratched ha ført til jubel og
applaus (Mullen 2013 s. 224 og 436).
Det groteske i f.eks. en film kan fungere som et symptom på en ustabil identitet, en
usikker mannsrolle og lignende (Mullen 2013 s. 341).
Andrea Hochheimer har skrevet avhandlingen Groteske figurer i det 19. århundrets
prosa: Deres estetiske og poetologiske funksjoner (1996; på tysk). En annen tysk
monografi om temaet er Peter Fuss: Det groteske: Et medium for kulturell
forandring (2001; på tysk).
Rosemarie Garland-Thomson har gitt ut studien Extraordinary bodies: Figuring
Physical Disability in American Culture and Literature (1997) og Mikita Brottman
Offensive Films (2005).
“Tod Browning’s classic 1932 film Freaks provides a strong grounding for the
carnivalesque grotesque as an affirmative means to read the “abnormal” content
and form of fantastic films. […] a horrific sensationalism to finally mark these
ostensibly “sympathetic” freaks with an irreconcilable otherness. […] As GarlandThomson (1997) says, “Bakhtin’s concept of the disorderly body as a challenge to
the existing order suggests the radical potential that the disabled body as sign of
difference might possess within representation” (p. 38). Like the hybrid nature of
the fantastic film, the disorderly carnivalesque body is so potentially transgressive
because grotesquerie breaks down individual body definition at the collective level
of ritual. According to Brottman (2005), the grotesque – and by extension, the
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abject and interstitial – has the potential to cause not only fear and horror but
humor and laughter, due to its quality as “evidence of an absence of bodily control,
witnessed most vividly by the collapse of bodily boundaries and the external
appearance of things that should properly be kept inside the body” (p. 12). […]
Brottman (2005) argues that the horror and laughter alternately evoked by the
grotesque and carnivalesque figure (whether in freak shows, films, or elsewhere)
releases a sense of repressed otherness linked to “human ambivalence about the
material bodily stratum,” our widespread cultural fascination with “freakish”
bodies (p. 46), and the horror “of being human and of having a human body” (p.
48). Even as it plays upon fears about the potential for bodily disablement the
grotesque carnival figure is therefore liberating because it paradoxically erases
distinctions between individual humans (whether disabled or nondisabled) by
invoking the collectively shared human state of corporeal embodiment. Within the
rituals of carnival, as in the fantastic film in modern society, the grotesque figure
becomes the “fantastic” marker through which one’s individual experience gives
way to a collective vision as bodily boundaries collapse with the temporary
inversion of shared cultural values. In the case of Freaks, Brottman (2005) argues
that Browning’s carnivalesque film erases binary distinctions between “human
monsters” and “monstrous humans,” instead positing all people (including the
film’s viewers) as “freaks” within the collective state of corporeal embodiment: “a
set of deformed caricatures whose individual identity is no longer recognizable,
bound forever to other strange bodies and misshapen, atrophied selves” (p. 29).”
(Church 2006)
“[A]nxious laughter at the grotesque carnival figure may, as Brottman (2005) says,
release a sense of repressed otherness that temporarily highlights the collective
human condition of corporeal embodiment (p. 46) […] Garland-Thomson (1997)
argues that the grotesque body can be freed from its negative connotations in the
related posthumanist concept of the cyborg, as popularized by Donna Haraway. A
cyborg is a hybrid human/machine entity that transgresses the boundaries between
organic and mechanical, self and other. […] Virtually all of [filmregissøren David]
Cronenberg’s films use “body horror” to highlight the vulnerability of the human
body, often by showing grotesque unions of flesh and technology […] As Brottman
(2005) says, the grotesque carnival figure suggests a loss of bodily control and a
“fearful desire to dissolve the contours of the self,” violating ego boundaries in its
close relation to “fantasies about merging and fusion” (p. 46, 49)” (Church 2006).
“Gurlesk är ett begrepp som myntades i USA 2001 av poeten Arielle Greenberg
och som drar inspiration från karnevalesk, burlesk, grotesk, Riot Grrrls med mera.
De gurleska strömningarna har dock funnits mycket längre runtom i världen och i
många olika skepnader. Det ideella förlaget Dockhaveri kan sägas vara en av dessa
skepnader.” (http://dockhaveri.se/?p=361; lesedato 11.05.16) “Feminism i
sockersöt förpackning som inte väjer, varken för ilska eller för kitsch. Så kan den
nya litteraturströmningen gurlesk beskrivas. Med utgångspunkt i bilden av
flickrummets gullighet införlivar gurlesken groteska element. Det kan vara en sax i
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dockans huvud som får symbolisera ett uppror mot de könsnormer som finns i
samhället. [...] Gurlesk är bildat till engelskans girl, ‘flicka’, och burlesque,
‘burlesk’.” (http://spraktidningen.se/artiklar/2014/02/gurlesk; lesedato 10.05.16)
Alle artiklene og litteraturlista til hele leksikonet er tilgjengelig på https://www.litteraturogmedieleksikon.no
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