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Groteskas – meninio vaizdavimo būdas, kuris pagrįstas šiurpiu, alogišku realybės ir 
fantastikos, išminties ir absurdo derinimu.

Humoras – pakantus, nepiktas gyvenimo keistenybių, juokingų situacijų, žmonių ydų 
pašiepimas, turintis optimistinį atspalvį.

Ironija – paslėpta, sąmojinga pašaipa. Ironizuoti – pašiepti, pajuokti.
Karikatūra – juokingas kieno nors panašumas, originalo nevykęs mėgdžiojimas; 

sekimas, labai iškreipiantis originalą. Karikatūriškas – juokingas, menkas.
Komiškas – juokingas, linksmas.
Paradoksas – neįprastas, netikėtas, aforistinis teiginys, kuris tarsi prieštarauja sveikam 

galvojimui. Paradoksalus – keistas, neįprastas, netikėtas.
Parodija – paviršutiniškas, pajuokiamasis sekimas, pagrįstas išorės panašumo ir esmės 

nepanašumo komizmu. Parodijuoti – pajuokiamai mėgdžioti kieno nors elgseną, 
kalbėseną.

Sarkazmas – pikta pašaipa, aštri ironija, kandi, pajuokiama pastaba. Sarkastiškas – 
įgeliamai pajuokiamas. 

Sąmojis – proto aštrumas, miklumas, humoras; sąmojinga mintis.
Šaržas – karikatūros rūšis, satyrinis arba humoristinis žmogaus portretas. Šaržuoti – 

satyriškai arba humoristiškai ką nors vaizduoti; perdėti, sutirštintomis spalvomis arba 
iškreiptai ką nors apibūdinti, nusakyti. 

Šokiruoti – kelti pasipiktinimą, piktinti, daryti nemalonų įspūdį.



Menas ne perteikia regimąjį pasaulį, o kuria jį.
                                                                                     

                                                                                                Paul Klee

Pasaulis mums reikalingas vien tam, kad patys save geriau išvys-
tume. Pasaulis žmonėse tik prasideda. 

 
Wilhelm Worringer

Dar niekada nebuvo tokio laiko, kurį būtų krėtęs toks siaubas ir tokia 
mirties baimė. Dar niekada pasaulis nebuvo užsisklendęs tokioje kapų 
tyloje. Dar niekad žmogus nebuvo toks niekingas. Niekada jis nejautė 
tokios baimės. Dar niekada nebuvo taip toli džiaugsmas ir tokia negyva 
laisvė. Ir tuomet būtina buvo šaukti: žmogus šaukiasi savo sielos, visas 
mūsų laikotarpis - ištisas vieningas šauksmas apie nelaimę. Ir kiekvienas 
šaukia kartu su juo, šaukia į gilią tamsą. Jis šaukiasi pagalbos, jis 
kreipiasi į dvasią: tai ir yra ekspresionizmas. 

Hermann Bahr
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