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PsichoteraPija

Seminaro vedėja – prityrusi kino terapijos 
specialistė

Lektorė D.O. Rušienė (1 nuotr.) yra baigusi 
psichoterapijos mokymo kursą pas prof. A.S. Spi-
vakovskają (Maskva), seniai domisi kino terapi-
ja, aktyviai dalyvauja paskaitose ir seminaruose, 
skirtuose meno terapijai, kino terapijai Rusijoje, 
Lietuvoje ir Latvijoje, bendradarbiauja su Meno 
terapijos centru Rygoje, Liepojos virtualiu kino 
muziejumi. Ji yra vedusi kino terapijos demons-
tracinius seansus tarptautinėse meno terapijos 
konferencijose 2007, 2009 m. Latvijoje. D.O. Rušie-
nė gimė Vilniuje, o šiuo metu gyvena Rygoje.

Teorinių paskaitų metu seminaro dalyviai 
buvo supažindinti su kino vieta kultūroje, jo pa-
skirtimi ir teikiamais efektais, kino poveikiu pasą-
monei, kino terapijos vedimo metodologija, kino 
terapijos etapais ir pritaikymo sritimis. Praktinių 
užsiėmimų metu seminaro dalyviams buvo pasiū-
lyta peržiūrėti kelis filmus, po kurių buvo galima 
atlikti kūrybinio pobūdžio praktines užduotis. 
Kiekviena kūrybinė užduotis buvo aptariama (2, 
3 nuotr.).

Pokalbis su lektore 

Po seminaro pakalbinome lektorę apie kino 
terapiją, jos atsiradimą ir taikymo galimybes psi-
choterapijoje.

kas yra kino terapija?
Kinematografas – galingiausia komunikacijos 

priemonė, talpinanti savyje estetiką, pedagogiką, 
meną, muziką, istoriją, papročius. Daugelis tvirti-
na, kad kinas – tai gyvenimo veidrodis. Kinas at-
kreipia dėmesį į apribojimus, skausmą, frustraciją, 
pralaimėjimą, t.y. į tai, kas persmelkia žmogų iki 
dvasios gelmių. Todėl psichologui yra svarbu su-
prasti kiną it tai, ką jis žadina žiūrovui. Kaip anali-
zuojant sapnus galima atrasti ryšius, padedančius 
geriau suprasti asmenybę, taip psichoterapijoje 
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centrasneseniai Šiauliuose viešėjo ir seminarą „Kino terapija – savęs pažinimo instrumentas“ 
vedė Danguolė Ona Rušienė. Seminaro tikslas buvo pristatyti kino terapiją, kaip metodą, 
padedantį suvokti savo veiksmus, tikslus, pergyvenimus, aktualius dabartiniame gyve-
nimo etape. Kino terapijos efektu sėkmingai galėtų naudotis psichiatrai, psichologai, 
socialiniai pedagogai. Straipsnyje pristatome interviu su lektore.

1 nuotr. Lektorė Danguolė Ona Rušienė

galima panaudoti filmą, kad pamatytum pasąmo-
nės realybę. 

Kino terapija – tai pažinimo galimybė. Kinas, 
kaip individualios ir kolektyvinės pasąmonės iš-
raiška, kino terapijoje tampa galimybe ir priemone 
išreikšti, analizuoti ir įsisąmoninti psichikos pro-
cesus. Filmas naudojamas parodyti gyvenimo sti-
lių, būdingą daugumai ir tuo išmokyti savistabos 
ir sugebėjimo rasti sprendimus. Kino terapija – tai 
filmo panaudojimas, žmonių, išgyvenančių filmo 
vaizdinius analizei: žiūrovas emocionaliai išgyve-
na tik tai, su kuo jis identifikuojasi. Kino terapija – 
tai ypatingas savistabos būdas, kurio metu svarbu 
„pagauti“ emocijas, kurios „pagauna“ mus, o tai 
reiškia paimti gyvenimą į savo rankas, atlaisvinus 
jį nuo visų primestų auklėjimo archetipų. Ir tada 
žmogus gali suprasti savo vidinį pasaulį ir sava-
rankiškai, kantriai, ir atsakingai gyventi savo uni-
kalų gyvenimą. 
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kas laikomas kino terapijos pradininku? 
kada ir kur ji atsirado?
Vienas iš brolių Liumjerų (Lumière) amži-

ninkų yra pasakęs apie kinematografo atradimą: 
„Atradimas – tai ne vieno žmogaus kūryba, tai 
paskutinė grandis grandinėje, kurios pradžią su-
dėtinga atrasti“. Vieno konkretaus žmogaus nėra 
ir kino terapijos istorijoje. Mes žinom, kad kinas 
kaip ir psichoanalizė faktiškai atsirado 1895 m. 
Z. Froidas (Sigmund Freud) domėjosi kinu (nors 
yra autorių, kurie įsitikinę, kad ne. Jie remiasi 
tokiu faktu: 1925 m. Holivudo režisierius siūlė 
Z. Froidui 100 000 $ už dalyvavimą kino projekte, 

kurį jis atmetė net nesvarstęs). 
 XX a. 40-aisiais metais Amerikos kine pasirodo 

psichologiniai trileriai, kurių siužete jau yra nagri-
nėjamos „vaikiškos traumos“, pasąmonės tyrimo 
technikos tam, kad būtų galima įminti neigiamo 
herojaus mįslę. 

Italijoje psichoanalizė atsirado ir išplito 60-ai-
siais metais ir tai iš karto atsispindėjo kine: Frede-
rikas Felinis (Frederico Fellini), Bernardas Berto-
lučis (Bernardo Bertolucci) greitai įtraukia į filmą 
herojų sapnus, fantazijas, atsiminimus. Psichoana-
lizė išmokė režisierius betarpiško realybės suvo-
kimo, įnešė supratimą, kad svarbus ne tiek išorės 
vaizdavimas, kiek jos sukeltas vidinių emocijų 
pasaulis. O vaizdinio ir emocijų ryšio patvirtini-
mas atnešė eksperimentus: sujungti grupinį darbą 
su filmo peržiūra. Toks metodas gavo pavadini-
mą „terapiniai kino debatai“ (Kuba 1967 m.), kai 
filmas naudojamas psichoterapinei diskusijai su 
pacientais (nagrinėjami ne pacientai, o filmo he-
rojai). Psichoanalizės nuopelnas – glaudaus ryšio 
tarp kino ir psichikos procesų atskleidimas. Nuo 
2003 m. Londone vyksta kasmetinės konferencijos 
„Kinas ir psichoanalizė“, kuriose dalyvauja ir psi-
choanalitikai, ir režisieriai. 

Kai tik atsirado kinas, atsirado ir teorijos, na-
grinėjančios ir patį kino fenomeną, ir jo poveikį 
žiūrinčiajam. Audiovizualių priemonių panaudo-
jimas terapijoje prasidėjo 1954 m. eksperimentinio 
gydymo nuo lėtinio alkoholizmo metu. Ligoniams 
buvo rodomi kadrai, kuriuose nufilmuotas jų el-
gesys alkoholinio apsvaigimo metu, terapiniais ir 
reabilitaciniais tikslais. 

Videoterapija, tapusi vienu iš klasikinių tech-
nikos būdų, vertinama kaip pozityvus instrumen-
tas, palengvinantis žmogaus pasikeitimo ir komu-
nikacijos su aplinkiniais procesą. Ir jei masinės 
informacijos priemonės sukelia žmoguje pergyve-
nimus, kurie savimi pakeičia patį gyvenimą, tai vi-
deoterapija mėgina grąžinti žmogui savų emocijų, 
savęs ir kitų supratimą. Diagnostikai ir gydymui 
videoterapiją naudoja geštaltterapija, transakcinė 
analizė. Pagrindą video medžiagos panaudojimui 
sudaro suvokimas, kad žmogus turi problemų, jo 
praeityje nebuvo veidrodžio, kuris galėjo realiai 
atspindėti patį žmogų ir padėti suformuoti ade-
kvačią asmenybę. „Videoveidrodis“ sudaro pa-
lankią galimybę pamatyti save iš šono „kitomis 
akimis“ ir su psichoterapeuto pagalba koreguoti 
savo elgesį. 

Daug ir išsamios medžiagos apie kino povei-
kį, vaizdinių panaudojimą, interpretaciją aš radau 
Antonijaus Menegečio (Antonio Menegetti) kny-
goje „Ontopsichologinė sinemalogija“. Šiandien 
tai man vienintelis žinomas stambus ir įdomus 
darbas kino terapijos srityje.

2 nuotr. Atliekamos praktinės užduotys

3 nuotr. Praktinių užduočių aptarimas

PsichoteraPija
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kaip vyksta kino terapijos užsiėmimas?
Iš pradžių vyksta filmo pristatymas, pagrindi-

nės temos suformulavimas. Būtinas patikslinimas, 
kad pagrindinis dalyvių uždavinys – padidintas 
dėmesys savo emociniams išgyvenimams. Po to 
vyksta filmo peržiūra, o po jos – aptarimas, ver-
balizacija: išsakymas tų momentų, kurie labiausiai 
sujaudino, filmo vaizdinių analizė. Pasisako visi 
norintys, pasakoja tai, kas labiausiai įsiminė, kas 
stipriausiai sujaudino, padarė įspūdį. Po to psi-
choterapeutas analizuoja mintis, idėjas, atsiradu-
sias filmo peržiūros ir aptarimo metu. Užsiėmimo 
pabaigoje įvertinamas grupės darbas: sėkmingas 
ar ne. 

Kinoterapijoje pasireiškia šie psichologinės 
apsaugos mechanizmai: projekcija – kino filmo 
vaizdinių sukeltų prasmių suvokimo procesas ir 
rezultatas, kuriame subjektas sąmoningai ar nesą-
moningai perneša asmenines savybes, būsenas ir 
konfliktus į išorės objektus; identifikacija – emo-
cionalus–kognityvus nesąmoningas savęs sutapa-
tinimo su kitu subjektu, grupe ar vaizdiniu proce-
sas. Identifikacija yra daugiaplanė – ji gali sutapti 
ir su pagrindiniais herojais, ir su bet kokiais kitais. 
Geštaltterapijos mechanizmas – figūros išskyri-
mas iš fono (išskirtinumas reikšmingų emociona-
lių situacijų, vaizdinių iš fone vykstančio siužeto, 
meninių kino formų), aktualumas pergyvenimų 
„čia ir dabar“, pasinaudojus „simultantiniu“ situ-
acijos vaizdiniu (sukelia filmo emocinės išraiškos 
priemonės, naudojamos sukurti emocinei būsenai, 
įtampai). „Kaukės“ mechanizmas – duoda galimy-
bę netiesioginiam palyginimui meninio–simboli-
nio filmo turinio su nuosavo gyvenimo realijomis; 
galimybė būti pašaliniu stebėtoju. Šis mechaniz-
mas patenkina bazinį žmogaus saugumo poreikį, 
kas leidžia žmogui giliau panirti ir atverti savo 
ypatumus ir sugebėjimus psichoterapiniame pro-
cese. Toks nuošalus stebėjimas suteikia galimybę 
būti adekvačiu. 

kur gali būti taikoma kino terapija?
Pagal susidomėjimą ir identifikaciją su ekrano 

herojumi galima išskirti keturias kinematografo 
auditorijos amžiaus grupes: 1) nuo 5 iki 12 m. am-
žiaus: svarbūs žaidimo elementai, identifikacija su 
teigiamu herojumi; 2) nuo 12 iki 24 m. amžiaus: 
polinkis į destrukciją, anarchiją, prievartą; roman-
tizmo laikas; identifikacija su herojumi, kuris vie-
nišas ir priešpastato save visam pasauliui; reika-
lauja labai dinamiško veiksmo; 3) nuo 24 iki 50 m. 
amžiaus: poreikiai labai įvairūs; atvirumas pasau-
liui; 4) nuo 50 m. amžiaus: prioritetas relaksacijai, 
vidiniam komfortui, atsipalaidavimui; polinkis į 
paprastumą, aiškumą; meilėje svarbesnė dvasinė 
pusė.

Žiūrėdamas filmą ir po to analizuodamas 

emocijas, jausmus, mintis, žmogus tyrinėja savo 
asmenines savybes, pasąmoninus elgesio mo-
delius, mąstymo ypatumus. Taip atsiranda gali-
mybė sąmoningai koreguoti savo veiksmus, są-
moningai keisti savo gyvenimą. Žmogus mokosi 
atrasti save, negyventi „automatiškai“, atrasti sa-
vo „gilumą“. Aišku, jei jis šito nori. Taigi, kino te-
rapija gali būti taikoma asmenybės psichologinių 
ypatumų išaiškinimui; tarpasmeninių santykių 
problemų sprendimui; vidinių galimybių ir po-
tencialo atskleidimui; verslo problemų sprendi-
mui; sapnų analizės formavimui. Kino filmas gali 
būti savęs pažinimo ir vidinių asmenybės resursų 
atvėrimo, efektyvi savireguliacijos priemonė, tar-
pasmeninių ir tarpgrupinių santykių tobulinimo 
instrumentas, kaip pagalbinė priemonė psicholo-
giniame konsultavime, kaip didaktinė medžiaga 
mokymo procese, priemonė sprendžiant verslo 
problemas.

kokie filmai turi terapinį poveikį?
Žinoma, geriausia panaudoti filmus, kurie bu-

vo apdovanoti įvairiuose festivaliuose, sukėlę au-
dringas diskusijas, nes jie atspindėjo kolektyvinę 
pasąmonę duotu metu, puikiai iliustruoja konkre-
čią problemą, stereotipą, kompleksą, elgesio mo-
delį ir jais galima pasiremti terapiniais, pedagogi-
niais ar mokymo tikslais. Be to, taip mes vystom 
estetinį skonį, supažindinam su kino kultūra. Ki-
no pramonė, kaip ir bet kokia kita pramonės rūšis, 
susidomėjusi pelnu, o geriausiai parduodama tai, 
kas aukščiausiai vertinama visuomenės – motiniš-
ka meilė, šeima, erotiniai pergyvenimai, nuspal-
vinti negatyviai. 

Kino terapijos tikslai – padėti suvokti ir įvertinti savo (asmens) tikslus, veiks-
mus ir išgyvenimus, svarbius dabartiniame gyvenimo etape; atskleisti „užslėp-
tus” elgesio motyvus ir nuostatas, iškreipiančias realybę; tapti dėmesingu savo 
mąstymo stiliui, daromiems pasirinkimams, nes tai lemia asmeninį gyvenimą; 
plėtoti sugebėjimą analizuoti situacijas; išplėsti pasirinkimo galimybes; plėtoti 
sugebėjimą išreikšti save ir suprasti kitą, išmokyti, remiantis konkrečiais pa-
vyzdžiais, būti dėmesingais savo mąstymo būdui ir daromiems pasirinkimams, 
nes jie formuoja mūsų asmeninio gyvenimo tėkmę. 

Filmas perduoda užslėptą prasmę, todėl labai svarbu suprasti, ką manyje ža-
dina filmas: senas nuoskaudas, nusivylimus, savęs sumenkinimą, kad nieko 
negalima pakeisti, kad yra tas, kas viską žino ir jis ateis ir pakeis mano gyve-
nimą ir t.t., ar filmas žadina norą gyventi, vystytis, kurti, sveikatą ir adekvatų 
realybės suvokimą. 

Kinas yra poveikio kolektyviniam elgesiui 
instrumentas (formuoja skonį, elgesį, įtvirtina 
konkrečią moralę ir pan.), todėl geriausias spren-
dimas – naudoti filmus, sukėlusius susidomėji-
mą. 

Dėkojame už pokalbį. 
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