
Režisierius Benjamin Parent

VYRIŠKUMO 
PAMOKOS

Metodinė filmo aptarimo medžiaga

Vaidybinis filmas „Vyriškumo pamokos“ (rež. B. Parent, Pran-
cūzija, 2019, 88 min.) rekomenduojamas su 7-10-tų klasių moki-
niais kalbantis apie drąsą būti savimi, pasitikėjimą, vyriškumo 
stereotipus, patyčias, draugystės svarbą, gedulą ir šeiminius san-
tykius. Metodinėje medžiagoje filmas aptariamas, atsižvelgiant į 
jo pasakojimą ir stilių. Joje taip pat pateikiamos užduotys, skirtos 
bendrųjų kompetencijų, doriniam, meniniam ir pilietiniam ug-
dymui, psichologijai, klasės valandėlei, kalboms, informacinėms 
technologijoms. Paryškinti kino kalbos terminai detaliau paaiški-
nami žodynėlyje metodinės medžiagos pabaigoje. 

Filmo „Vyriškumo pamokos“ pagrindinis veikėjas Tomas – jau-
trus ir drovus paauglys, kurio laukia iššūkis – nauja mokykla. Jau 
pirmą dieną vaikinas ten patiria bendraklasių patyčias. Norėda-
mas pritapti, Tomas šalia savęs įsivaizduoja jį drąsinantį vyres-
nįjį brolį Leo, kuris prieš dvejus metus žuvo avarijoje. Leo ragina 
jaunėlį būti „kietu ir atsipalaidavusiu”, tačiau Tomui tai ne visada 
pavyksta. Ilgainiui vaikinas pajaučia, kad Leo buvimas šalia jam 
ne padeda, bet pradeda trukdyti…
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Filmo pasakojimas
Režisieriaus mintys apie filmą 
ir paauglystę
Benjamin Parent: „Kaip ir Tomui, man stigo pasitikėjimo sa-
vimi, suaugau labai vėlai. Šešiolikos dar turėdavau rodyti 
savo tapatumo kortelę, kad patekčiau į filmą vyresniems 
nei trylikos. Tai labai žemino. Paauglystėje vėluojantis pasi-
tikėjimas savimi sukelia problemų, kurias sunku įsivaizduo-
ti: bloga savijauta, patyčios, dvejonės dėl vyriškumo, bren-
dimo… <…> Ne visuomet buvau simpatiškas paauglys. 
Pats pataikavau vyriškumo idealo kodams, šaipydamasis 
iš panašių į save vaikinų. Plėšiausi viduje, dievinau veiksmo 
filmus; mano sienos buvo nukabinėtos Arnoldo Švarcnege-
rio, Žano Klodo Van Damo ir Silvesterio Stalonės plakatais. 
Tačiau giliai viduje savęs klausiau, kaip man elgtis su šiuo 
vyriškumo diktatu, kuris stigmatizuoja pažeidžiamumą.” 

Vyriškumo stereotipai 
ir patyčios
Leo personažas – populiariojoje kultūroje gajaus vyriškumo 
stereotipo įsikūnijimas. Jis sėkmingas ir perspektyvus spor-
tininkas, „kietas ir atsipalaidavęs”, mokantis spręsti proble-
mas jėga, užkariauti merginą tarsi grobį ir nieku gyvu ne-
leidžiantis iš savęs tyčiotis. Tomas, priešingai, nepasižymi 
fizine jėga, mielai skaito meilės romanus, vartoja ramina-
muosius vaistus, nes negali susidoroti su stresu, nežino, kaip 
užkalbinti patinkančią merginą, nėra iškalbingas ir šmaikš-
tus, dažnai tampa patyčių objektu. Vis dėlto, jis turi daug 
kitų gerų savybių, kurios, tikėtina, sužavi Klarisą ir skatina 
bičiuliautis JB. Tomas empatiškas, nuoširdus, nesididžiuoja 
savimi, moka išklausyti, pagelbėti kitam, įvertinti kito ta-
lentą, nepavydėti ir kt. Šios savybės nepakliūna į vyriškumo 
stereotipo „rinkinį”, tačiau dėl to nėra mažiau „vyriškos” ar 
daugiau „moteriškos” ar mažiau vertingos.

Vieną kartą Tomas, tiesa, mėgina išspręsti problemas bru-
talia jėga. Kai pavydėdami Klarisos kompanijos, jo bendra-
klasiai jį užpuola ir nori sumušti, Tomas bando apsiginti. Ne-
trukus vaikiną ištinka įniršio priepuolis ir jo veiksmai tampa 
nebevaldomi (panašu, kad jis atsiduria afekto būsenoje). 
Muštynes matę Klarisa ir JB, jų nevertina kaip Tomo vyriš-
kumo įrodymo, bet, priešingai, pasibaisi smurtu. Regis, tokį 
Tomo poelgį su vyriškumu susieja tik jo tėvas. Laimei, filmo 
pabaigoje Tomas gauna progą patirti, kad fizinė jėga, agre-
sija, psichologinis smurtas (patyčios) neturi nieko bendro su 
vyriškumu. Būti vyru – tai pirmiausia būti brandžiu žmogu-
mi, galinčiu nuoširdžiai pasirūpinti ir padėti kitam. 

Patyčios dažniausiai kyla tada, kai tam tikras asmuo kolek-
tyve neatitinka daugumos ar vieno lyderio vertinamų ir pri-
metamų stereotipinių nuostatų. Tomo personažas jas pa-
tiria todėl, kad jo įvaizdis priešingas bendraklasių grupelės 

Gedulas
Pagrindinis filmo veikėjas paauglys Tomas prieš porą metų 
patiria stiprų šoką. Vairuodamas automobilį žūsta jo vyres-
nysis brolis Leo. Tomui, sėdėjusiam greta, pavyksta išsigel-
bėti, tačiau jis  išgyvena potrauminę būseną, patiria stiprius 
įniršio priepuolius ir panyra į gedulą. Visi šeimos nariai gedi 
skirtingai: tėvas užsisklendžia savyje ir kiekvieną rytą lanko 
sūnaus Leo kapą; mama geriausiai įsisąmoninusi sūnaus 
netektį, brangina jo atsiminimą, tačiau bando žvelgti į 
ateitį, laukiasi vaikelio; Tomas dar nėra pasiruošęs „paleis-
ti” brolio ir beveik nuolat įsivaizduoja, ką vienoje ar kitoje 
situacijoje jis darytų ar pasakytų. Tokia gedėjimo būsena, 
tarsi jaučiant mirusįjį esant kartu, būdinga daugeliui žmo-
nių, tačiau filme ji parodoma hiperbolizuotai, sutirštintai. 
Tomo vaizduotė labai laki, tad bendravimas su žuvusiu 
broliu tampa itin intensyvus ir tikroviškas. Vyresnėlis pra-
deda veikti tarsi jaunėlio Superego, mokančiu jį būti „tikru 
vyru”, prisitaikyti prie kolektyvo normų ir tėvo pažiūrų. Vis 
dėlto, pamažu Tomas pradeda jausti, kad brolio patarimai 
jam kelia įtampą. Leo skatina Tomą atitikti „kieto vyruko” 
įvaizdį, tačiau tai prieštarauja jautraus ir mąslaus Tomo pri-
gimčiai. Laimei, Tomas įgyja pakankamai pasitikėjimo savi-
mi, savarankiškumo ir sugeba atsisveikinti su broliu visiems 
laikams. Vaikino gedulas baigiasi. Filmo pabaigoje Tomas 
sako tėčiui: „aš daugiau nebelauksiu”. Šiuos žodžius galima 
suprasti ne tik kaip norą nebelaukti mirusiojo brolio, bet ir 
kaip pasiryžimą nebelaukti nei brolio, nei tėvo pripažinimo, 
patvirtinimo, palaikymo. Tokį Tomo sprendimą neabejoti-
nai paspartina tikrovėje užmegzta nuoširdi draugystė su JB 
ir Klarisa bei mamos palaikymas – tikėjimas savo jaunėlio 
sūnaus branda ir savarankiškumu.
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vyriškumo standartams. Terpė patyčioms itin palanki, kai 
primetamiems stereotipams nesipriešina likę klasės nariai. 
Filme visgi atsiranda du personažai, kurie yra ištikimi sau, 
mąsto savarankiškai ir nepataikauja kitiems: pirmiausia, tai 
JB, o netrukus ir Klarisa. Jie bando geriau pažinti Tomą bei 
su juo susidraugauti, nepaisydami kitų komentarų. Žinoma, 
ne kiekvieną pažintį lydi draugystė, tačiau nepabandžius 
nesužinosi. Kita vertus, nereiktų bijoti skirtumų ir, juo labiau, 
pradėti iš jų tyčiotis. Juk kiekvienam žmogui labai svarbu 
mokytis būti bei konstruktyviai veikti kartu ne tik su drau-
gais, bet ir su skirtingais žmonėmis, pažįstamais. 

Filmo pasakojimas

Drąsa būti savimi
Gebėjimas save pažinti bei būti savimi – viena iš svar-
biausių brandžios asmenybės salygų. Toks filme yra JB. 
Jis puikiai sovokia, kas jam patinka (pvz., medicina), kas 
teikia paguodą, kas padeda suprasti pasaulį, išgyventi 

jausmus (pvz., piešimas), o kas – ne jo sritis (pvz., spor-
tas). Jam nereikia kitų, tikrų ar įsivaizduojamų, patvir-
tinimo. JB taip pat žino, kad jam nebūtina visiems įtikti 
ar patikti. Būdamas atviras ir sąžiningas sau, jis vertina 
sąžiningumą ir santykiuose. Todėl vaikinas skatina Tomą 
pasipasakoti apie Leo, gyvenantį jo vaizduotėje. JB jau-
čiasi pakankamai stiprus, kad nepasimestų matydamas 
bičiulį vartojantį raminamuosius vaistus, o paskatintų 
jį prabilti ir apie tai. Nors šis personažas filme nėra toks 
ryškus kaip Leo, jo įtaka Tomo tapatumo formavimuisi 
neabejotina. Būtent JB padeda Tomui suvokti, kad brolio 
autoritetas kelia grėsmę jo savasčiai, bei paskatina drau-
gą susisieti su realiu pasauliu ir savo tikruoju „aš”. Filme 
šios Tomo transformacijos simboliu tampa Leo striukė. 
Kartu su mama tvarkydamas Leo daiktus, vaikinas ją 
pasimatuoja. Didoką striukę pasisiūlo pataisyti mama, 
tad netrukus Tomas jau dėvi ją bendraklasių vakarėlyje. 
Tomo išvaizda nustebina Klarisą – mergina prisipažįsta, 
kad to iš Tomo nesitikėjo. Galiausiai ir pats Tomas pajun-
ta, kad striukė – jo brolio įvaizdžio dalis, o jis turi atrasti ir 
būti ištikimas savajam. Visgi išdrįsti pasitikėti savo jėgo-
mis nėra taip lengva. Mamai paprašius ją nuvežti į ligo-
ninę, Tomo laukia įnirtinga vidinė kova tarp tikrojo „aš” ir 
reiklaus, vyriškumo stereotipą garbinančio brolio balso, 
tarp asmeninių bei populiariosios kultūros, kolektyvinių 
vertybių. Filmo pabaigoje, Tomas suvokia, kad jis neati-
tinka ir neatitiks brolio bei tėčio aukštinamo vyriškumo 
idealo, tačiau tai nesutrukdo jam tapti suaugusiu vyru, 
galinčiu atsakyti už savo veiksmus ir pasirūpinti kitais. 



Filmo stilius
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Filmas turi kelias kulminacines vietas. Viena iš jų – filmo pra-
džioje, kai atskleidžiamos Leo ir Tomo patirtos automobilio 
avarijos aplinkybės. Kitus du kulminacijos taškus filmo pa-
sakojimas pasiekia pabaigoje, kai vyksta muštynės ir kyla 
grėsmė Tomo mamos bei kūdikio sveikatai. Pirmojoje kul-
minacinėje filmo scenoje gausu specialiųjų efektų (degantis 
automobilis, virstantys dūmai, kraujas), antrojoje daugiau 
dėmesio skiriama greitam filmo ritmui, kuris kuriamas gre-
ta montuojant itin trumpus filmo kadrus. Taip pat, siekiant 
žiūrovą „įtraukti” į muštynių sūkurį, filmuojama „nuo ran-
kos”, iš arti – vidutiniais arba stambiais filmavimo planais. 
Paskutinė filmo kulminacinė vieta išsiskiria nestabilia ka-
mera, svyruojančiu horizontu, taip perteikiant Tomo vidinės 
būsenos nestabilumą. Priešingi planai (angl. reverse shots) 
automobilyje (kai Tomas, stebint mamai, vaizduotėje kal-

basi su Leo) rodo Tomo viduje augančią įtampą. Ją sustipri-
na praeities intarpai, vaizduojantys avarijos prisiminimus. 
Vaikinui pradėjus vairuoti, atsiranda rapidas – sulėtinto 
judesio efektas (angl. slow motion). Juo siekiama žiūrovui 
parodyti, kad Tomo vidinis konfliktas atslūgo, nepaisant 
sudėtingų išorinių aplinkybių (grėsmės mamos ir kūdikio 
sveikatai). Galiausiai visose minėtose kulminacinėse sceno-
se įtampos suteikia ir filmo garso takelis – jame skambanti 
muzika. Beje, ji naudojama ir rodant ramius, kasdienius vei-
kėjų veiksmus (pvz., Klarisos ir Tomo pasivaikščiojimą). Šiuo 
atveju siekiama kito tikslo – sustiprinti filmo dinamiką lėtes-
nėse scenose ir taip išlaikyti prie aktyvaus veiksmo pratusio 
žiūrovo dėmesį. Filmo pabaigoje instrumentinius muzikos 
garsus papildo natūralūs garsai: paukščių balsai ir kūdikio 
verksmas,  teikiantys žiūrovui ramybės ir vilties. 

Filmo stilius



Kas atsitinka Tomo broliui Leo? 
Kaip šeimos nariai reaguoja į jo netektį?

Kaip manote, kodėl Tomas įsivaizduoja brolį 
esant šalia? Ar tai gedėjimo proceso dalis? 
Nuomonę pagrįskite.

Kaip apibūdintumėte Tomo santykius 
su mama, o kaip su tėčiu?

Kodėl Tomas naujoje klasėje patiria patyčias? 
Kas jas inicijuoja ir kodėl? 

Kaip Leo „bando padėti“ Tomui? 
Kokiu vyru jis skatina būti brolį? 
Ar toks vyro įvaizdis atitinka populiariose 
medijose vyraujantį „kieto vyro“ stereotipą? 

Kada Tomui brolio „patarimai“ 
pradeda trukdyti? Kodėl?

Kuo Tomas skiriasi nuo Leo? Kaip manote, 
ar galima tapti kito kopija ar 
aklai sekti stereotipais? 
Ar verta taip elgtis? Kodėl?

Kodėl Tomas, po vakarėlio mokyklos 
valgykloje sutikęs Styveną ir jo draugus, 
neprisėda šalia, bet laukia JB? 

Kuo, jūsų nuomone, Tomas patraukia 
Klarisos dėmesį?

Kaip Klarisa ir JB vertina Tomo įniršį bei tai, 
kad jis sumuša bendraklasius? Ar jūs, kaip ir Tomo 
tėvas, pateisintumėte tokį jo poelgį? Ar į smurtą 
galima atsakyti tik smurtu? Nuomonę pagrįskite. 
Kokios būsenos buvo Tomas, agresyviai mušdamas 
bendraklasius? Ar agresija būdinga Tomo prigimčiai? 
Paaiškinkite detaliau.

Kodėl filmo pabaigoje Tomas atsisveikina su Leo?

Kas labiausiai padeda Tomui išdrįsti 
būti savimi – tokiu, koks esi? 
Kas padeda įgyti pasitikėjimo savimi?

Koks (-ie) veikėjas (-ai) filme nebijoti būti savimi? 
Kodėl, taip manote? 

Kodėl, jūsų nuomone, filmo režisierius 
Benjamin Parent nusprendė sukurti šį filmą? 
Kas galėjo jį įkvėpti?

Ar patys susiduriate su vyriškumo ar moteriškumo 
stereotipais? Kaip jaučiatės, kai jums primetami 
elgesio ar išvaizdos standartai, normos? 
Kada jos padeda, o kada trukdo?

Kiek filme kulminacinių vietų? 
Kokiomis priemonėmis jose kuriama įtampa?

Kaip manote, kokią įtaką filmui turi garso takelis? 
Kodėl taip dažnai jame skamba muzika?

Diskusijos metu siūlome aptarti 
apačioje pateiktus klausimus 
ar jų dalį:
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Diskutuokime
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Dorinis ugdymas, pilietinis ugdymas, psichologija, 
bendrosios kompetencijos, klasės valandėlė 
1. Susiskirstykite į grupes po keturis–penkis ir užrašykite po penkias stereotipines nuostatas apie vyriškumą ir moteriškumą. 
Tada apibūdinkite situacijas (tikroviškas arba pavaizduotas meno kūriniuose), kurios šias nuostatas paneigia. Mintimis 
pasidalykite su kitais klasės draugais. Klasėje visi kartu diskutuokite: ar filmai ir kiti medijų kūriniai gali įtvirtinti stereotipus? 
Ar gali juos laužyti? Pateikite pavyzdžių. 

Pilietinis ugdymas, dorinis ugdymas, psichologija, 
bendrosios kompetencijos, klasės valandėlė
2. Pasidomėkite, kaip kito vyriškumo ir moteriškumo samprata XVIII, XX ir XXI amžiuje. Užpildykite apačioje pateiktą lente-
lę, trumpai įvardydami esminius vyriškumo ir moteriškumo sampratos bruožus minėtuose amžiuose. Užduotį galite atlikti 
individualiai, grupėse ar visi kartu. Užpildę lentelę, aptarkite veiksnius, kurie padarė didžiausią įtaką vyriškumo ir moteriš-
kumo sampratų kaitai. 

Užduotys mokiniams

Amžius   Moteriškumo samprata    Vyriškumo samprata

XVII a. 

XX a. 

XXI a. 
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Dorinis ugdymas, psichologija, meninis ugdymas, kalbos, 
informacinės technologijos, bendrosios kompetencijos, klasės valandėlė 
3. a) Pažvelkite į keturis filmo kadrus, vaizduojančius filmo “Vyriškumo pamokos” veikėjus: Tomą, JB, Klarisą ir Styveną. 
Pasvarstykite apie jų charakterius: kokios jų stiprybės ir silpnybės. Galiausiai sugalvokite jų būdą, pomėgius ir vertybes ati-
tinkantį gyvenimo kredo. 

b) Atlikę užduotį sugalvokite gyvenimo kredo sau pačiam (-iai). 
c) Išverskite savo gyvenimo kredo į vaizdų kalbą: padarykite nuotrauką ar sukurkite vienos minutės trukmės filmą, kuriame 
jis būtų perteiktas perkeltine prasme ar tiesiogiai.  
Dorinis ugdymas, psichologija, meninis ugdymas, kalbos, 
bendrosios kompetencijos, klasės valandėlė 
4. Ant balto popieriaus lapo užrašykite savo vardą ir pakabinkite lapą klasėje ant sienos. Visi bendraklasiai (-ės) turi turėti 
po lapą. Visą savaitę ant kiekvieno bendraklasio (-ės) lapo nupieškite, užrašykite ar užklijuokite kažką, kas jums siejasi su jo 
(-os) gerosiomis savybėmis, originalumu. Ant vieno lapo galite padaryti tik vieną įrašą arba nupiešti vieną piešinį ar kt. Po 
savaitės nuimkite lapus ir išsidalinkite. Visi kartu klasėje aptarkite: kas jus labiausiai nustebino, atliekant šią užduotį? Galbūt 
sužinojote savo naujų savybių? Galbūt užduotis padėjo geriau pamatyti kitus žmones ar net pakeisti požiūrį ar kt.?
Jei norite siurprizo, paprašykite klasės auklėtojo surinkti visus lapus ir juos parodyti tik tada, kai visi bendraklasiai jau bus 
surašę ar kitaip pavaizdavę savo pastebėjimus. 
Dorinis ugdymas, pilietinis ugdymas, psichologija, 
bendrosios kompetencijos, klasės valandėlė 
5. Susiskirstykite į grupes po keturis-penkis. Sudarykite penkių visuomenėje žinomų asmenybių sąrašą, kurios, jūsų nuomo-
ne, nepaiso populiariosios kultūros primetamų “vyriškumo”, “moteriškumo” ar kitų stereotipų bei nebijo būti savimi. Asme-
nybes pristatykite vieni kitiems ir pasiruoškite savo pasirinkimą argumentuoti. Visi kartu klasėje diskutuokite: kas lemia, kad 
vieni žmonės išdrįsta būti savimi ir viešumoje, o kiti bijo ir nori atitikti jiems primetamus elgesio ar išvaizdos standartus.

Užduotys mokiniams
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Filmavimo planas reiškia atstumą nuo kameros iki objekto 
(daikto, žmogaus), kurį filmuojame. Filmų kūrėjai, norėdami 
atskleisti vidinę herojaus būseną ir parodyti jo išgyvenimus, 
dažniausiai filmuoja iš labai arti, tai yra renkasi stambų planą. 
Įprastas stambus planas – veikėjo veidas beveik per visą ekraną. 
Stambus planas taip pat naudojamas, siekiant parodyti kokį 
nors daiktą iš labai arti. (Dažnai stambiu planu vaizduojamas 
daiktas ar jo dalis, kuri kelia grėsmę filmo veikėjams.) Norėdami 
pavaizduoti kelių žmonių pašnekesį ar žmogų „iki pusės“, kūrė-
jai naudoja vidutinį planą. Jeigu norima nufilmuoti didelę erdvę 
(pvz., pievą, namą, kaimą, miestelį) arba filmo herojų iš toli, ren-
kamasi bendrą planą.

Filmo ritmas – tai filmo laikiškumo pojūtis. Panašiai kaip tų pa-
čių natų pasikartojimas muzikoje sukuria melodijos ritmą, filme 
ritmą lemia pasikartojantys stiliaus elementai bei jų deriniai (gar-
so takelis, filmavimo planai, kameros rakursai, apšvietimas, spal-
vos.) Ritmas yra kuriamas, montuojant filmo vaizdą bei garsą. 

Filmo scena – tai filmo veikėjo ar veikėjų veiksmai (pokalbis, 
žaidimas, namo statymas, pamokų ruošimas ir t. t.), dažniau-
siai atliekami toje pačioje vietoje nepertraukiamu laiku. (Dažnai 
tokie veiksmai būna nufilmuoti naudojant tą patį apšvietimą ir 
garsą.) Pavyzdžiui, filmo veikėjas yra filmuojamas savo klasėje 
per pamoką, o iš karto po to filme jį matome su klasės draugais 
per pertrauką žaidžiantį koridoriuje. Taigi galime sakyti, kad tai 
dvi atskiros filmo scenos: scena, vaizduojanti pagrindinį veikėją 
klasėje, ir scena, vaizduojanti jį per pertrauką koridoriuje.

Garso takelis (angl. soundtrack) – tai visi garso elementai filme: 

triukšmas, veikėjų dialogai ar monologai, balsas už kadro, mu-
zika, garso efektai, kurie lydi filmo vaizdus. Garsai gali būti die-
getiniai – kurių šaltinis priklauso vaizduojamo, matomo filmo 
pasauliui (pvz., melodija, kurią pianinu groja filmo veikėja; dviejų 
matomų ekrane herojų dialogas; miško, jūros ošimas ir t.t.) ir ne-
diegetiniai – ne susiję su erdve, o įrašomi atskirai ir vėliau sumon-
tuojami su vaizdu (pvz., pianino melodija veikėjams vaikščiojant 
miške).

Praeities intarpas – tai į filmo įvykius, vykstančius dabartyje, 
įterpiamos filmo veikėjų praeities akimirkos (dažniausiai – jų at-
siminimai).

Priešingas planas (angl. reverse shot) naudojamas dialogams 
filmuoti. Priešingi planai yra naudojami pakaitomis. Pirmiausia, 
nufilmuojamas vienas veikėjas, tada priešinga kryptimi rodomas 
jo pašnekovas. Po to kamera vėl filmuoja prieš tai kalbėjusį (ar re-
agavusį) veikėją ir t.t.

Rapidas (angl. slow motion) – sulėtinto judesio efektas, filmavi-
mo metu išgaunamas naudojant daugiau nei 24 kadrus per se-
kundę.

Specialieji efektai yra naudojami, kai siekiama sukurti tikrovė-
je neegzistuojančius daiktus ar būtybes, pavaizduoti tam tikras 
oro sąlygas (pvz., sniegą) ar scenas, kurios gali būti pavojingos 
filmavimo grupės narių ir aktorių gyvybei. Specialieji efektai gali 
būti kuriami per filmavimą (pvz., sprogimo scenos) arba jį baigus 
(pvz., animaciniai veikėjai, vaikščiojantys po nufilmuotą tikrovėje 
egzistuojantį mišką). Filmavimui pasibaigus kompiuterio progra-
momis sukurti specialieji efektai vadinami vaizdo efektais.
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