
Metodinė filmo aptarimo medžiaga

Vaidybinis filmas „Kitos merginos“ rekomenduojamas vyresniųjų klasių mokiniams. Jis itin tinka disku-
sijoms apie pirmuosius žingsnius suaugusiųjų pasaulyje, savojo tapatumo paieškas, emocines žaizdas, 
psichologinius kompleksus, gebėjimą iš jų išsilaisvinti ir atsiverti pasauliui, gyvenimiškas klaidas ir išeitis 
iš sudėtingų situacijų. Šioje metodinėje medžiagoje filmas aptariamas atsižvelgiant į jo pasakojimą bei 
stilių. Joje taip pat pateikiamos užduotys, skirtos bendrųjų kompetencijų, doriniam ir meniniam ugdy-
mui, psichologijai, gimtajai kalbai, informacinėms technologijoms ir klasės valandėlei. Paryškinti kino 
kalbos terminai detaliau paaiškinami metodinės medžiagos pabaigoje pateikiamame žodynėlyje. 

Suomių kino režisieriaus Esa Illi vaidybinio filmo „Kitos merginos“ (Suomija, 2015, 90 min.) veikėjos – aš-
tuoniolikmetės Džesika, Taru, Dženi ir Aino. Keturios skirtingos asmenybės leidžia paskutiniuosius metus 
mokykloje, tačiau gyvenimas už jos ribų merginoms iškelia kur kas sudėtingesnių iššūkių ir klausimų nei 
uždaviniai mokyklos suole. Ieškodamos savęs, klysdamos ir nusivildamos, prarasdamos ir atrasdamos 
merginos žengia suaugusiųjų pasaulio link. 



Filmo pasakojimą sudaro pradžia (sutampanti su mokslo 
metų pradžia), pabaiga (sutampanti su mokslo metų pabai-
ga) ir keturios dalys – kiekviena jų apsako vis kitos merginos 
istoriją. Keturios skirtingos istorijos seka viena paskui kitą, 
keičiantis metų laikams. Džesika, Aino, Taru ir Dženi – geros 
draugės, tuoj baigsiančios mokyklą. Mokyklos baigimas su-
tampa su dar vienu svarbiu gyvenimo etapu – pilnametyste 
ir žengimu iš paauglystės į suaugusiųjų pasaulį. Šis aiškios 
pradžios neturintis perėjimas keturioms iš pažiūros drą-
sioms, polėkį mėgstančioms merginoms nėra paprastas, 
ypač kai jas supa netobuli suaugusieji. Suprasti sudėtingas 
merginų būsenas padeda veikėjų žiūrimo animacinio filmo 
intarpai (jais pradedama ir baigiama kiekvienos merginos 
istorija). Animacinis filmas pasakoja apie mergaitę, kuri 
išsigąsta ir nusivilia gyvenimu, tačiau vėliau išdrįsta stoti 
į kovą su tamsiosiomis jo pusėmis. Taip jis metaforiškai 
atskleidžia visoms keturioms merginoms būdingus išgy-
venimus ir poelgius bei sujungia keturias istorijas į vientisą 
filmo pasakojimą. 

Švelnaus ir romantiško būdo Džesika taip susižavi vieną 
naktį sutiktu nepažįstamu vaikinu, kad išdrįsta skristi pas 
jį atostogų į svetimą šalį. Deja, merginai naujais santykiais 
tenka greitai nusivilti – ji vaikinui tėra viena iš daugelio. 
„Grožio standartų“ neatitinkanti Aino susiduria su patyčio-
mis dėl išvaizdos, todėl, pridengusi kūną saugia vartininkės 

Filmo pasakojimas: Ant suaugusiųjų pasaulio slenksčio
Kino režisieriaus Esa Illi vaidybinis filmas „Kitos merginos“ pastatytas pagal asmeninius vaizdo 
dienoraščius, kuriuos 2009–2010 metais kūrė keturios aštuoniolikmetės iš Helsinkio. Jų patirtys 
tapo esmine filmo scenarijaus medžiaga.

apranga, mieliau leidžia laiką ledo ritulio aikštelėje nei 
žiūri į veidrodį. Nepasitikėjimas savimi kelia baimę būti at-
stumtai, nusivilti santykiais ir priverčia merginą slėpti savo 
jausmus jai simpatizuojančiam vaikinui, jį kritikuoti. Su vy-
rus keičiančia mama gyvenanti Taru, priešingai nei Aino, iš-
drįsta kovoti už save „su bokso pirštinėmis“. Mergina iš visų 
jėgų stengiasi mėgautis gyvenimo malonumais, trokšdama 
„aštrių kampų, prisigerti ir supurtyti pasaulį“ – tol, kol pasi-
junta nėščia. Kūdikio laukimas išbando Taru ir jos vaikino 
santykius, tačiau jų nesutvirtina – pora išsiskiria. Dar viena 
ketvertuko narė Dženi į draugystes su vyrais nėra linkusi. Jai 
daug mielesnė merginų, o ypač Taru, kompanija. Vaikystėje 
tėvo palikta mergina nešiojasi gilią „apleistumo“ žaizdą, ta-
čiau tai ne vienintelė jos liūdesio ir nerimo priežastis. Dženi 
rengiasi prisipažinti meilę Taru, nors ir supranta, kad tai 
tikriausiai negrįžtamai sugriaus jų draugystę.          

Skirtingus keturių merginų gyvenimus lydi panašūs klau-
simai. Tiek nauji santykiai, tiek praeities įvykių šešėliai ir 
dabartinės sudėtingos situacijos priverčia jas vis iš naujo 
svarstyti: kas aš esu iš tikrųjų? Kaip priimti save tokią, kokia 
esu? Kaip pakelti galvą ir pasižiūrėti savo baimėms, žaiz-
doms į akis, o ne nuo jų slėptis? Kaip patikėti, kad įskaudinęs 
pasaulis ir vėl gali būti man draugiškas? Ko gero, tik drąsiai 
ieškant atsakymų į šiuos klausimus galima žengti į suaugu-
siųjų pasaulį ir nebebijoti jame pasiklysti.

Filmo stilius: tamsiosios ir šviesiosios gyvenimo pusės
Nereikėtų pamiršti, kad pagrindinė filmo mintis bei idėja perteikiama ne tik pasirenkant istoriją ir 
sukuriant atitinkamą scenarijų. Siekiant visavertiškai išreikšti idėją būtina sukurti ir tinkamą filmo 
stilių (parinkti erdves, apšvietimą, kameros rakursus, garso takelį ir t. t.). 

Nors filmas „Kitos merginos“ sukurtas remiantis aštuonio-
likmečių helsinkiečių vaizdo dienoraščiais, pastarųjų ištrau-
kos ir jose užfiksuota tikrovė juostoje nerodoma. Visos filmo 
scenos – vaidybinės, kai kurios iš jų nufilmuotos itin laisvai 
judančia kamera. Netolygūs, kartais virptelintys kameros 
judesiai kuria dokumentalumo įspūdį – griežta kadro 
kompozicijos ir kameros trajektorijų kontrolė atmetama. 
„Nuo rankos“ nufilmuoti filmo kadrai dažnai įgarsinami 
filmo veikėjų mintimis apie intymius išgyvenimus ir patirtis. 
Tokia vaizdo ir garso dermė būdinga vaizdo dienoraščiui, 
kuris ne tiek pateikia faktų apie filmuojamą aplinką, kiek 
leidžia atsiskleisti spontaniškai filmuojančiam jo kūrėjui. 

Nedidelis kadro ryškumo gylis taip pat nukreipia žiūrovo 
žvilgsnį į vidinį filmo veikėjų pasaulį, o išorinį palieka neryš-
kų ir „išplaukusį“. Taip perteikiamas Aino, Dženi, Džesikos 
ir Taru pasimetimas aplinkoje, noras užsisklęsti nuo paties 
gyvenimo ir pasislėpti kamputyje arba pabėgti į svaigią 
svajonių ar iliuzijų erdvę. Tamsiąsias gyvenimo puses at-
skleidžia vidinės filmo erdvės, kuriose dominuoja šalti 
melsvi, pilkšvi ar metalo atspalviai. Jose dažnai krenta šešė-
liai ar dirbtinė melsva šviesa. Tačiau išorinės filmo erdvės, 
kuriose dominuoja ryškesnė dienos šviesa, yra tarsi užuomi-
na apie galimybę įveikti nesėkmes ir „pamatyti šviesą“. Ar-
tėjant mokslo metų pabaigai ir vasarai, filmo apšvietimas 



DISKUTUOKIME

Diskusijos atspirties taškui siūlome aptarti keturias žemiau pateiktas filmo scenas. Jei diskusijai 
turite nedaug laiko, rekomenduojame iš karto pereiti prie bendrųjų klausimų, pateiktų šios 
metodinės medžiagos dalies apačioje.  

Diskutuodami atkreipkite dėmesį, ar jūsų klasėje nėra mokinių, turinčių panašių skaudžių patirčių kaip filmo 
veikėjos (gyvenimas nedarnioje šeimoje, neplanuotas nėštumas ir kt.). Atsižvelkite į šias patirtis ir diskusijos 
metu būkite itin atsargūs bei diskretiški, liesdami jautrias temas.

Klausimai keturių filmo scenų aptarimui
Aptarkite kiekvieną sceną svarstydami: kokius jausmus joje išgyvena filmo veikėja (Dženi, Taru, Džesika ar 
Aino)? Kaip galėtumėte apibūdinti jos santykius su kitais žmonėmis ir reakciją į susiklosčiusią situaciją? Kaip 
patys pasielgtumėte jos vietoje? Kaip pasielgti būtų tinkamiausia? 

tolydžio ryškėja. Šis kūrybinis sprendimas padeda stilistiškai 
atskleisti vieną esminių filmo idėjų, kuri nuskamba jo pabai-
goje: „Vieną dieną tu sukaupi visą drąsą ir stiprybę, likusią 
tavyje. Žinai, kad tai gali tave įveikti. Jei pabėgsi nuo to, 
tapsi našlaičiu. Bet jei turi drąsos stoti prieš tai kaip karys...“   

Subjektyvią perspektyvą į supančią aplinką pagilina 
sulėtinti filmo kadrai. Jais ne tik pristabdomas filmo lai-
kas, bet ir kuriama belaikė erdvė, kurioje trinama riba tarp 
tebevykstančių ir jau turėjusių tapti istorija įvykių. Šiam tik-
slui panaudojamas ir filmo montažas – filmo veikėjų gyve-
nimo atkarpos dėliojamos ne chronologine tvarka, o pagal 

jų sąsajas viena su kita bei reikšmę asmeniui. Į merginų 
dabartį įterpiami įvykiai iš jų praeities ir ateities. Taip kuria-
mas asmeninis žmogaus naratyvas, kuriame nuolat vyksta 
dialogas tarp išgyvenimų, patirtų vaikystėje, paauglystėje 
ar jau suaugus. Vis dėlto kai kuriose scenose gerokai pagrei-
tėjantis filmo ritmas neleidžia pasiduoti melancholiškai ir šiek 
tiek enigmatiškai belaikės erdvės nuotaikai. Ritmiškai, pagal 
muziką sumontuoti trumpi kadrai suteikia filmui dinamikos, 
optimizmo ir vėl grąžina žiūrovą prie filmo idėjos – gebėjimo 
įveikti savo baimes bei nesėkmes ir drąsiai žengti suaugu-
siųjų pasaulio link.

Bendrieji klausimai: 

1) Kuo merginų išgyvenamos situacijos panašios, o kuo skiriasi? (Aptarkite merginų jausmus, jų santykius 
su žmonėmis, reakcijas į susiklosčiusias situacijas.) 

2) Kokios filmo scenos jums vizualiai labiausiai įstrigo į atmintį? Ar galėtumėte konkrečiau nupasakoti, 
kaip jose vaizduojamos merginos? Kokie filmo stiliaus elementai (spalvos, apšvietimas, filmo erdvės, 
kameros judesiai ir kt.) naudojami? Kaip jie padeda atskleisti filmo veikėjų būsenas? 

3) Ketvertuko žiūrėto animacinio filmo veikėja, nusivylusi gyvenimu, teigė: „Daugiau nebegali pasitikėti 
gyvenimu, nes žinai, kad jis beprotiškas.“ Vis dėlto animacinio filmo pabaigoje ji jau tvirtina: „Žinai, kad 
tai gali tave įveikti. Jei pabėgsi nuo to, tapsi našlaičiu. Bet jei turi drąsos stoti prieš tai kaip karys...“ Ar 
pritartumėte jos žodžiams? Kaip patikėti, kad įskaudinęs pasaulis ir vėl gali būti draugiškas? Kodėl verta 
tapti kariu, pakelti galvą ir pasižiūrėti savo baimėms, žaizdoms į akis, o ne nuo jų slėptis? Gal tik taip 
pasielgus galima suprasti, kas esi iš tikrųjų? 

4) Tačiau kaip pasirodyti be apsauginės ledo ritulininko kaukės ar bokso pirštinių ne tik sau, bet ir visam 
pasauliui? O gal „kaukės“ ir „bokso pirštinės“ suaugusiųjų pasaulyje reikalingos? Ar merginos pasiren-
gusios ten įžengti, ar šis perėjimas apskritai gali turėti aiškią pradžią, tikslią datą? 



 Džesika po savaitę trukusios viešnagės pas Luką asisveikina  
 su juo oro uoste
1)  Lukas, išlydėdamas Džesiką, sako: „Taip, buvo nuostabi savaitė. Bet ma-

tai, gražios gėlės miršta rudenį. Taip turėtų būti, nereikia dėl to liūdėti. 
Mes negalime sustabdyti laiko. Šis momentas jau baigėsi. Kas žino dėl 
kitos savaitės? Ką aš žinau, ką jausiu rytoj ar po valandos? Gyvenu tuo, 
kas yra šiandien. Laimė nėra tai, ką gali sugauti ir turėti.“ Kaip manote, 
ar tokia Luko „gyvenimo filosofija“ priimtina Džesikai? Kaip ji jaučiasi? 

2)  Ar ji galėjo numanyti apie tokią jos ir Luko santykių baigtį prieš skris-
dama pas jį atostogauti? Jei taip, kaip? 

3)  Ar ji galėjo apsisaugoti nuo skaudžios patirties? Ar nusivylimus santy-
kiais, pažintimis galima vadinti vertingais? Nuomonę pagrįskite. 

4)  Kas, jūsų nuomone, geriausiai padeda išgyventi skaudžią santykių baigtį? 

 Tapio pasiveja Aino, išbėgusią iš pamokos

1) Kodėl Aino atkerta ją pasivijusiam Tapio: „...arba tu grįžk ir pratęsk 
diskusiją su Marja“, nors mintyse galvoja: „Nepalik manęs čia“? 

2)  Kodėl Aino, galvodama viena, sako kita? Kokios charakterio savybės, 
išgyvenimai priverčia ją taip elgtis? 

3)  Kaip manote, kodėl vaikystėje patirtos patyčios dėl išvaizdos turi įta-
kos jau beveik suaugusios merginos gyvenimui? 

4)  Kodėl Aino paprasčiau atstumti nei priimti Tapio draugystę? 
5)  Kas būtų pasikeitę, jei ji būtų priėmusi Tapio kvietimą išgerti kavos, o 

ne šiurkščiai jam atsikirtusi? 
6)  Kas gali padėti Aino priimti save ir pasitikėti savimi? 
7) Kaip laisvalaikiu Aino žaidžiamas ledo ritulys atspindi jos charakterį ir 

požiūrį į gyvenimą? 

 Taru sarkastiškai nutraukia pokalbį su savo vaikinu, kai šis jai  
praneša gavęs kvietimą studijuoti Londone 

1) Kaip manote, kodėl Taru nutraukia pokalbį su savo vaikinu Rami, kai 
šis jai praneša gavęs kvietimą studijuoti Londone? 

2) Kodėl ji sureaguoja sarkastiškai ir atsako: „Sveikinu dėl studijų. Ko tu 
dar nori? Plojimų?“ 

3) Kokio atsakymo tikėjosi Rami? 
4) Kaip kitaip, jūsų nuomone, šioje situacijoje galėtų pasielgti Taru? 
5) Ar ji elgiasi teisingai, neatkalbinėdama Rami nuo studijų? Nuomonę 

pagrįskite. 
6) Kaip manote, ar tokiai susiklosčiusiai Taru situacijai turi įtakos jos ma-

mos gyvenimas? Kodėl ji apie mamą sako: „Man skaudu, kai suprantu, 
kad tampu tokia kaip tu“? 

7) Kaip laisvalaikiu Taru praktikuojamas boksas atspindi jos charakterį, 
požiūrį į gyvenimą? 

 Dženi vaikystėje palieka tėtis 

1) Kaip manote, kodėl filmo režisierius, pasakodamas Dženi istoriją, vis 
įterpia kadrų iš jos vaikystės? 

2) Ką šie vaikystės prisiminimai reiškia Dženi? Kaip jie susiję su dabartine 
jos būsena, kurią ji pati apibūdina kaip „niūrią šikšnosparnio kaukę“? 

3)  Kuo merginai svarbi draugystė su Taru? Kodėl ji nusprendžia prisipažinti 
jai meilę, nors žino, kad tai tikriausiai sugriaus jų draugystę? 

4) Kaip šis prisipažinimas susijęs su šiuo Dženi apsisprendimu: „Baigiu dau-
gelį dalykų čia. <...> Jaučiu, kad turiu visko atsisakyti ir vėl pasimatyti su 
šiuo tamsiu monstru. Tai gyvenimas. Gal ir aš vieną dieną tapsiu...“? Gal 
galėtumėte tiksliau įvardyti, ką ji vadina „tamsiu monstru“? Kaip pratęs-
tumėte paskutinį Dženi sakinį: „Gal ir aš vieną dieną tapsiu...“? 

2.

1.
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Meninis ugdymas, bendrosios kompetencijos, psichologija, dorinis 
ugdymas, informacinės technologijos

UŽDUOTYS MOKINIAMS

Dorinis ugdymas, gimtoji kalba, bendrosios kompetencijos, klasės 
valandėlė
3.       Pasirinkite vieną iš keturių minčių, kurias filmo „Kitos merginos“ veikėjos išsakė jo pradžioje:   

a) „Iš kur aš turėjau žinoti, kad ten tiek daug pykčio?“ (Aino)
b) „Iš kur turėjau žinoti, kad bet kokiu atveju būsiu sutriuškinta?“ (Taru)
c) „Iš kur aš turėjau žinoti, kad nereikia bučiuoti varlių?“ (Džesika)
d) „Iš kur turėjau žinoti, kad aš taip pat galiu būti laiminga?“ (Dženi)

Pasirinkę mintį, išplėtokite ją esė (apimtis – 0,5–1 lapas). Rašinyje galite remtis filmo „Kitos merginos“ veikėjų ar / ir savo 
patirtimi, skaitytos literatūros ar kitų filmų veikėjų išgyvenimais, aplinkinių istorijomis. 

Bendrosios kompetencijos, psichologija, dorinis ugdymas, klasės 
valandėlė

2.     Susiskirstykite poromis ir pasirinkite vieną iš keturių pagrindinių filmo „Kitos merginos“ veikėjų. Suformuluokite pro-
blemą, apie kurią ji nori pasikalbėti ir gauti patarimų. Įsivaizduokite, kad mergina kreipiasi pagalbos į „Jaunimo liniją“ 
(https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-telefonu/). Iš anksto nesirengę suvaidinkite dialogą tarp jos ir 
„Jaunimo linijos“ darbuotojo klasėje. Suvaidintus dialogus aptarkite ir apsvarstykite, kas labiausiai padėjo darbuoto-
jui įsijausti į merginos situaciją, kurie jo klausimai, jūsų nuomone, buvo naudingi, kurie nevisai teisingai suformuluoti 
(gal net įžeidžiantys ar skatinantys užsiverti), ar mergina galėjo aiškiau nupasakoti savo situaciją (kas jai sutrukdė ar 
padėjo) ir t. t.

a) Sukurkite 3 minučių trukmės vaizdo dienoraštį – jame užfiksuokite savo ar draugo dienos akimirkas. Apgalvokite, 
kokius įvykius ir vietas filmuosite. Filmuodami stenkitės išsaugoti tikroviškumo ir spontaniškumo jausmą. Rekomen-
duojame remtis internetinio projekto „Video Nation“ redaktorės Rosemary Richards patarimais, kaip kurti vaizdo 
dienoraščius: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2008/jan/26/makingvideo.workshops4. Atminkite, kad 
montuoti vaizdo dienoraščius galite jau filmuodami (tarp paskirų kadrų paspausdami pauzės mygtuką) arba naudo-
damiesi nemokamomis („VideoPad“, „Movie Maker“) ar kitomis montažo programomis.

b) Nufilmuotus dienoraščius peržiūrėkite klasėje ir aptarkite, ar pavyko perteikti išgyventas akimirkas, vietovės at-
mosferą, savo ar draugo patirtus jausmus. Kaip manote, kokie kino kalbos elementai (spalvos, apšvietimas, kameros 
judesiai ir kt.) padėjo tai padaryti? Galbūt kas nors ir sutrukdė?

c) Avangardinio kino Amerikoje pradininku vadinamas Jonas Mekas apie savo filmus teigė: „...ši filmuota medžiaga 
daug pasako apie mane, netgi daugiau apie mane nei apie miestą, kuriame ją filmuoju. Jūs nematote miesto, tik 
šias išskirtas detales. Todėl tas, kas moka jas „skaityti“, netgi jei jis nemato manęs kalbant ar vaikštant, gali viską apie 
mane papasakoti“ (sud. Petersens, M., Pšibilskis, L. Katalogas Jonas Mekas: The Diary Film. 2005, Stockholm: Moderna 
Museet, p. 47). Klasėje diskutuokite: ar ši Jono Meko mintis aktuali kalbant apie jūsų sukurtus vaizdo dienoraščius? O 
apie filmo „Kitos merginos“ stilių? Nuomonę pagrįskite.  

1.



Bendrosios kompetencijos, psichologija, dorinis ugdymas, klasės 
valandėlė
5. Susiskirstykite į keturias grupes. Kiekviena grupė turi pasirinkti po skirtingą filmo „Kitos merginos“ veikėją (Aino, Dženi, 

Džesiką ar Taru). Perskaitykite apačioje pateiktus įvairių charakterio savybių apibūdinimus. Pagalvokite, kurias sa-
vybes priskirtumėte pasirinktai filmo veikėjai. Galbūt galite sugalvoti ir naujų? Pasirinktų savybių sąrašus pristatykite 
klasėje ir juos aptarkite.

Nepasitikinti savimi  Drąsi Linkusi į savianalizę Depresyvi
Pasimetusi Kovotoja Rūpestinga  Džiaugsminga
Pasipūtusi Besimėgaujanti gyvenimu Atvira Kūrybinga
Lengvabūdiška Išmintinga Spontaniška Įžeidi
Avantiūristė Draugiška Mąsli Nuoširdi
Šalta Baugšti Intrigantė Užjaučianti

Meninis ugdymas, informacinės technologijos
4.        Susiskirstykite į grupes po keturis ar penkis ir pažvelkite į du apačioje pateiktus filmo „Kitos merginos“ kadrus.

a) Atidžiai įsižiūrėkite, kokios jų spalvos ir kadro kompozicija, koks jų apšvietimas, kameros rakursai, kadro ryškumo 
gylis ir filmavimo planai. Kokią atmosferą ir nuotaiką kuria šie kino kalbos elementai? 

b) Įsivaizduokite, kad turite perkurti šiuos kadrus, pakeisdami kelis iš aukščiau minėtų kino kalbos elementų, ir jais 
perteikti kitokią nuotaiką bei atmosferą: pirmajame filmo kadre sukurkite džiaugsmingą nuotaiką, antruoju kadru 
perteikite vienišumo būseną. Kiekviena grupė savo sprendimus turi pristatyti klasėje. 



Žodynėlis
Apšvietimas, šviesa kine, kaip ir fotografijoje, yra viena iš pagrindinių vaizdo formavimo priemonių. Apšvietimas gali būti 
dirbtinis (įvairios lempos) arba natūralus (dienos šviesa). Svarbiausias apšvietimo tikslas yra apšviesti filmuojamą veiksmą 
ar objektą taip, kad vaizdas būtų matomas ir jį būtų galima kokybiškai nufilmuoti. Tačiau apšvietimas naudojamas ne tik 
praktiniams tikslams. Renkantis skirtingą šviesos spindulių kritimo kryptį, spalvą, intensyvumą (stiprumą), gali būti kuria-
ma įvairi filmo erdvių nuotaika ir perteikiami vis kitokie filmo veikėjų išgyvenimai. Todėl apšvietimą galima vadinti atskiru 
menu. Kuriant filmą, šiam darbui dažnai pasirenkamas profesionalas – kino apšvietėjas.  

Filmavimo planas reiškia atstumą nuo kameros iki objekto (daikto, žmogaus), kurį filmuojame. Filmų kūrėjai, norėdami 
atskleisti vidinę veikėjo 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 užfiksuoti kelių žmonių pašnekesį ar žmogų „iki pusės“, kūrėjai naudoja vidutinį planą. Jeigu norima nufilmuoti 
didelę erdvę (pvz., pievą, namą, kaimą, miestelį) arba filmo veikėją iš toli, pasirenkamas bendras planas. 

Filmo erdvė (angl. settings) – vieta (-os), kur rutuliojasi filmo veiksmas. Filmo erdvė gali būti išorinė (miestų gatvės, užmies-
čio kraštovaizdžiai ir kt.) ir vidinė (patalpos įvairiuose pastatuose). Filmo erdvė gali būti natūrali, t. y. tikrovėje egzistuojanti 
vieta, arba dirbtinė. Dirbtinei erdvei sukurti naudojamos kompiuterinės programos arba specialios dekoracijos (pvz., spe-
cialiai filmui laikinai sukonstruota pilis). Kuriant filmo erdvę taip pat atsižvelgiama į laiką: paros metą ir metų laikus (pvz., ta 
pati vietovė gali labai skirtingai atrodyti saulėtą rytą ir apsiniaukusį vakarą). 

Filmo kadras (anglų k. film frame) – tai nejudantis vaizdas, iš tokių kadrų sudaryti judantys vaizdai – filmai. Pvz., sukantis 
kino juostai, per vieną sekundę ekrane projektuojami 24 kadrai (nejudantys vaizdai). Filmo kadras turi ir antrąją reikšmę, kuri 
anglų kalba vadinama film shot. Vartojamas antrąja reikšme filmo kadras apibūdina nenutrūkstamą filmavimą nuo kameros 
įjungimo momento iki jos išjungimo. Kadrai gali būti ilgos trukmės – ilgi kadrai ir trumpos trukmės – trumpi kadrai. 

Filmo montažas – tai filmo kadrų atrinkimas ir sudėliojimas į vieną seką, kuri galiausiai ir sudaro filmą. Montažas yra 
techninis ir kūrybinis filmo postprodukcijos procesas. Jis veikia filmo nuotaiką, ritmą, struktūruoja pasakojimą. Montuojant 
filmą, atliekamas filmo vaizdo ir garso montažas.

Filmo scena – tai filmo veikėjo ar veikėjų veiksmai (pokalbis, žaidimas, namo statymas, pamokų ruošimas ir t. t.), atliekami 
dažniausiai toje pačioje vietoje nepertraukiamu laiku. (Dažnai tokie veiksmai būna nufilmuoti naudojant tą patį apšvie-
timą ir garsą.) Pavyzdžiui, filmo veikėjas matomas savo klasėje per pamoką, o iš karto po to – su klasės draugais per per-
trauką žaidžiantis koridoriuje. Taigi, galima sakyti, kad tai dvi atskiros filmo scenos: scena, vaizduojanti pagrindinį veikėją 
klasėje, ir scena, vaizduojanti jį per pertrauką koridoriuje.

Filmo spalvos – tai spalvos, kurios vyrauja filmo erdvėse, veikėjų aprangoje, aplinkos detalėse. Siekiant išgauti prigesin-
tas, blausesnes spalvas, pvz., melsvo ar žalsvo atspalvio, yra naudojami specialūs kameros objektyvų filtrai. Norint ryškesnių 
spalvų, jos gali būti pasodrintos postprodukcijos etape, naudojant specialias kompiuterines programas. Filmo spalvos vei-
kia filmo nuotaiką, ritmą, atskleidžia pagrindinio veikėjo būseną.

Kadro kompozicija – tai įvairių elementų (žmonių, kitų gyvų ir negyvų objektų) pasirinkimas ir išdėstymas kadre. Kadro 
kompozicijai įtakos turi elementų spalvos, formos, krintanti šviesa, kadro ryškumo gylis. Nuo kadro kompozicijos priklau-
so, kuris objektas bus dėmesio centre ir kur kryps žiūrovo žvilgsnis (pvz., žiūrovas visada linksta nukreipti žvilgsnį į arčiau 
esantį, ryškiau apšviestą objektą.)

Kadro ryškumo gylis – tai ryškumo zona, kurioje filmuojamas objektas(-ai) matomas ryškiai. Reguliuojant ryškumo gylį, 
galima išskirti svarbiausią kadro elementą arba, priešingai, visus elementus parodyti vienodai ryškiai. Pirmuoju atveju bus 
naudojamas mažas ryškumo gylis, antruoju – didelis. Ryškumo gylis priklauso nuo pasirinkto atstumo tarp kameros ir fil-
muojamo objekto bei nuo techninių kameros parametrų.

Kameros rakursas – tai kameros padėtis pagal aukštį ir atstumą nuo filmuojamo objekto (daikto, veikėjo ar kelių veikėjų) 
arba, kitaip tariant, žiūrėjimo kampas. Kameros padėtis nulemia tai, kaip žiūrovai matys filmuojamą daiktą, veikėją ar filme 
vykstančius įvykius: žvelgs į juos „akių lygiu“ (kamera laikoma žmogaus akių ar filmuojamo daikto lygyje) ar „iš apačios“ 
(kamera laikoma žemiau filmuojamo objekto), galbūt „iš aukštai“ (kamera laikoma aukščiau filmuojamo objekto) arba iš 
labai aukštai – „iš  paukščio skrydžio“, o gal matys filmo veikėjų pokalbį iš labai arti, nes žvelgs vienam iš jų „per petį“. Kame-
ros rakursas taip pat gali būti vadinamas subjektyviu arba objektyviu. Jei filme vykstančius įvykius stebime herojaus akimis, 
tai yra subjektyvus kameros rakursas (pavyzdžiui, jei filmo veikėjas į veiksmą žvelgia stovėdamas labai aukštai arba labai 
žemai, kamera taip pat filmuos iš ten, kur stovi veikėjas). Jei herojų ir jo gyvenimą matome tarsi iš šalies, vadinasi, nufilmuota 
naudojant objektyvų kameros rakursą. Toks rakursas dažniausiai pasirenkamas dokumentiniuose filmuose.

Sulėtinti kadrai – judesiai, įvykiai, ekrane vykstantys lėčiau nei realiu laiku. Toks sulėtinto vaizdo įspūdis sukuriamas nau-
dojant specialius filmavimo kameros nustatymus (filmuojant) ar postprodukcijos efektus (montuojant).
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