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AN RÉALACHAS FILEATA I SCANNÁNAÍOCHT NA BREATAINE 

COMHAD FÍRICÍ:
A2 GCE
EALAÍONA ÍOMHÁ GLUAISTE

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

• eolas agus tuiscint ar an téarma Réalachas 
Fileata a léiriú agus a bheith ábalta aeistéitic 
fhileata, réalaíoch i saothar eochairchleachtóirí 
a aithint;

• an stíl fhísiúil agus na teicnící scéalaíochta 
ar leith a bhaineann le réalachas fileata agus 
atá in úsáid le mionsonraí, gníomhaíochtaí 
agus comharthaí coitianta an ghnáthshaoil a 
fhiosrú;

• na gnéithe seo a leanas den Réalachas Fhileata 
a phlé agus a bhfeidhm in eochairshaothair de 
chuid scannánóirí na linne seo a mhíniú:
− íomhánna socra nó chóir a bheith socair a 

cumadh go smaointeach;
− scrúduithe malla tostacha ar spásanna;
− teannseateanna diana;
− rímeanna físiúla;
− móitífeanna athfhillteacha físiúla agus 

cloisteála; agus
− ton nó mothú machnamhach de 

bhrionglóid nó samhlaíocht fhileata; agus

• coinbhinsiúin an réalachas fhileata a úsáid i 
sraitheoga scannáin nach bhfacthas roimh ré a 
anailísiú agus a phlé.

An Réalachas Fileata i Scannánaíocht na Breataine

Inneachar an Chúrsa

“Sna scannáin, ar dhóigh nach mbíonn chomh fíor 
céanna i meán ar bith eile”, a scríobhann Annette 
Kuhn, “is féidir leis an ghluaiseacht ghníomhach 
chun tosaigh ar comhartha sóirt í den dráma inste 
(an rud ar a dtugann an scannánóir turgnamhach 
Maya Deren plána cothrománach na forbartha), 
is féidir léi teacht le chéile leis an domhainscrúdú 
‘cheartingearach’, an scrúdú a dhéantar ar 
mhionsonra nó ar mheandar, ar comhartha sóir na 
filíochta é.

I scannán, is féidir gníomh, íomhá a mhoilliú 
nó a chur ina stad; is féidir meandar a shíneadh 
amach (go cothrománach) san am ionas gur féidir 
machnamh a dhéanamh air (go ceartingearach) 
go domhain. Ar an dóigh seo, is féidir le scannán 
freastal ar dhearcadh machnamhach atá gaolta 
leis an aislingeacht.” (Kuhn 2008)

I gcomhthéacs Ealaíona Íomhá Gluaiste, 
tagraíonn ‘réalachas fileata’ d’aestéitic réalaíoch 
a úsáidtear le saol gnáthdhaoine a fhiosrú ar 
dhóigh a dhéanann iarracht léargas níos doimhne 
a thabhairt ar a gcuid eispéireas agus mothúchán. 
Mar a thugann Kuhn le fios, sa réalachas fhileata, 
tugtar an príomháit do scrúdú ar eispéiris agus 
ar mhacallaí mothúchánacha níos doimhne in áit 
insint agus plota líneach.

Is féidir aeistéitic Réalachas Fileata a shainaithint i 
saothar beirt scannánóirí tábhachtacha de chuid na 
Breataine. Sa léiriú a dhéanann siad ar charachtair 
d’aicme an lucht oibre agus a saol mothúchánach, 
baineann Ratcatcher (1999) le Lynne Ramsay 
and Distant Voices, Still Lives (1988) le Terence 
Davies le traidisiún réalachas sóisialta na 
Breataine.
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Tá Ratcatcher suite in eastát de chuid na Comhairle 
in Albain le linn stailc na bhfear bruscair, stailc a 
fhágann na sráideanna breac le bruscar agus dubh 
le francaigh. Tosaíonn an scannán le heachtra 
choscrach a bhfuil a tionchar le mothú ar fud an 
scéil – taisme ina mbáitear páiste.

Is scannán ficseanaithe dírbheathaisnéise é 
Distant Voices, Still Lives ina gcruthaíonn Terence 
Davies spás teaghlaigh an tí ar tógadh ann é mar 
áit na gcuimhní agus na samhlaíochta. Amhail 
Ratcatcher, fiosraíonn an scannán tráma fosta leis 
an chur síos atá ann ar an fhoréigean a imríonn 
athair tíoránta ar theaghlach de chuid aicme an 
lucht oibre.
 

Agus sin ráite, imíonn an dá scannán ón 
ghnáthshaol agus ó choinbhinsiúin an réalachais le 
meandair den fhilíocht fhísiúil a athraíonn an insint 
ó bhonn. Mar a mhíníonn Annette Kuhn, “Déanann 
an dá scannán talamh slán de go bhfuil brí agus 
cothú na samhlaíochta le fáil i mionsonraí laethúla 
beathaí a bhfuil an chosúlacht orthu nach bhfuil 
draíocht dá laghad ag baint leo.

Spléachadh machnamhach (‘ceartingearach’) 
ar mhionsonraí, ghníomhaíochtaí agus gheáitsí 
laethúla, den chineál a ndéantar neamhaird orthu 
de ghnáth.” De réir Terence Davies; “Is féidir leat 
rudaí tábhachtacha a rá trí dhíriú ar mhionrudaí…
Agus is dóigh liom gur féidir leat sin a dhéanamh 
do ghnáthdhaoine cionn is go gcreidim ó chroí i 
bhfilíocht an ghnáthshaoil.” (Kuhn, 2008)

Cás-Staidéar: Ratcatcher

An scrúdú fileata ar ‘mheandar’ in Ratcatcher, 
táa lán foirmeacha aige, mar a mhíníonn Kuhn; 
“íomhánna, a mhaireann, curtha le chéile go 
smaointeach, íomhánna gan bhogadh nó 
chóir a bheith gan bhogadh; scrúduithe malla 
tostachaar spásanna; seatanna teanna diana, 
grinne; rímeanna físiúla; móitífeanna físiúla agus 
éisteachta a fheictear nó a chluintear go minic.” 
(Kuhn, 2008)

Is minic a athsheinneann an stiúrthóir Lynne 
Ramsay na nóiméid ‘fhileata’ seo i dtost iomlán, 
agus in amanna eile, cuireann an fhuaimrian cheoil 
béim ar liriciúlacht fhísiúil an scannáin. Tá an 
éifeacht mar an gcéanna, áfach. Bíonn fuaim agus 
tost araon ag comharthú aistriú sa smaoineamh 
agus sa mhothú go dtí mothú aislingeachta, 
iontais nó samhlaíochta.

Is sna meandair fhileata seo a thugann an 
stiúrthóir cuireadh dúinn teacht isteach i saol 
inmheánach a carachtar, “saol atá scartha ó shaol 
an ghnáthlae agus difriúil uaidh ach go fóill le fáil 
taobh istigh de.” (Kuhn, 2008) Meandar amháin 
den chineál sin ná an radharc nuair a fhiosraíonn 
an laoch óg a theach nua faoin tuath agus éalaíonn 
isteach i saol eile. 

Baineann an radharc leibhéal déine liriciúil amach 
agus an stiúrthóir ag cur in iúil mothú alltachta 
agus iontais atá ar an bhuachaill óg agus é ag 
dul isteach ar an fhuinneog agus isteach i saol 
áilleachta agus suaimhneas spioradálta.

Staidéar ar Shraitheog
(Amchód: 00:41:20–00:42:25)

Ar dtús, léirítear an buachaill i seat meánteann 
agus é ag dul isteach sa tseomra, frámaithe in 
éadan an décor íostaigh agus dhoras bán an tí 
úrnua. Agus an buachaill ag amharc amach as 
an scáileán agus a shúile lán den dianfhiosracht, 
iompraítear muid go saol shamhlaíocht an pháiste 
mar gheall ar an cheol allabhrach a thosaíonn ar an 
fhuaimrian.

An íomhá a bhfuil an buachaill sáite ann, nochtar 
dúinn í ghluaiseacht mhall traiceála an 
cheamhara a chuireann íomhánna suntasacha de 
thírdhreacha taobh amuigh agus taobh istigh 
taobh lena chéile. Trí fhráma na fuinneoige, tá an 
buachaill ina staic mar gheall ar fhís den áilleacht 
nádúrtha, agus taobh istigh den teach, tá na 
ballaí loma agus an doirteal gan stopallán ann, 
rudaí a bhaineann le saol leadránach leamh an 
teaghlaigh. Cuireann an ceol beoga bríomhar an 
fonn éalú agus an fonn blaiseadh den tír oscailte in 
iúl, chomh maith leis an ceamara traiceála chun 
tosaigh a leanann an buachaill agus é ag léim tríd 
an fhuinneog. Tá sé mar a bheadh sé i ndiaidh dul 
isteach i bpictiúr.

An íomhá shonraíoch den bhuachaill ag rith isteach 
sa tírdhreach den spéir ghorm agus den ghort órga 
cruithneachta agus fráma na fuinneoige ag dul as 
amharc, tá sí mar a bheadh cuimhne idéalaithe 
ann. Baineann an stiúrthóir úsáid chúramach as 
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comhshuíomh leis an mhothú de shaoirse agus 
d’éalú a neartú.

Feidhmíonn an fhuinneog mar fhráma taobh 
istigh de fhráma. De réir mar a thraiceálann an 
ceamara go mall i dtreo na bhfuinneog, bogann 
muid ó thaobh istigh gan dath go dtí taobh amuigh 
álainn. Nuair a chastar an ceamara aníos le linn 
an tseat, tugtar suntas níos mó don spéir. Agus an 
buachaill ag imirt, úsáidtear frámáil riail an triain 
le mothú den spás a chruthú.

Cuireann an stiúrthóir mothú in iúl go bhfuil 
an buachaill i ndiaidh dul isteach i saol úr de 
lúcháir agus de dhóchas, an áit a dtig leis bheith 
iomlán saor. Ar dtús tá an seat fada sínte den 
bhuachaill ag titim thar a chorp féin sa ghort 
cruithneachta, agus ina dhiaidh sin, sraith de 
chomhshuíomhanna áille – seat meánfhad 
mearghluaisteach den bhuachaill ag rith, á 
fhrámú ón taobh thiar; uillinn íseal, ag aistriú go 
gasta chuig seat ard uillinne den bhuachaill á 
chaitheamh féin síos ar an talamh arís is arís eile; 
sraith de sheatanna malartacha den bhuachaill, 
ar a shuaimhneas agus ansin ag rith nó ag titim i 
ndiaidh a mhullaigh sa chruithneacht órga. 

Na híomhánna seo uilig, glactar iad trí theicníc 
cheamara láimhe a chuireann in iúl an fuinneamh 
míshocair agus sceitimíní an déagóra agus é ag rith 
tríd an pháirc, ag baint sult as solas na gréine agus 
as an tsaoirse a mhothaíonn sé. Neartaíonn bladhm 
lionsa an áilleacht fhileata.

Tá rud éigin draíochtach, ar nós brionglóide ag 
baint leis an tseicheamh seo, rud a chuireann an 
fhuaimrian dúisitheach agus na híomhánna 
suntasacha de bhuachaill ina aonar leis an dúlra in 
iúl.

Frámaitear an buachaill i meandar de mhachnamh 
ciúin le dhá sheat ísealuillinne. An dara 
comhshuíomh, frámaíonn sé an buachaill ar thaobh 
na láimhe clé den scáileán i seat meánfhada agus é 
ag amharc i dtreo an cheamara chorraicí, an t-aon 
láithreacht dhaonna i dtírdhreach iontach agus 
cruithneacht órga ag síneadh uaidh go bun na 
spéire.

Ar fud an scannáin, bíonn rudaí draíochtacha, 
machnamhacha ag déanamh ionradh ar réalachas 
lom na suíomhanna uirbeacha agus na 
dtírdhreacha iar-thionsclaíocha agus á n-athrú ó 
bhonn.
 
“Athraíonn an gnáthréaltacht ina haisling fhileata 
taobh istigh den tseat amháin... briseann an 
rud atá fantaiseach amach is amach isteach i 
spás an ghnáthlae, mar a tharlaíonn sa radharc 
nuair a lainseáiltear luchóg bhán isteach san aer, 
ceangailte de bhalún, agus ansin feictear í ag 
tuirlingt ar an Ghealach.” (Kuhn, 2008).

Is scannán é Ratcatcher a bhíonn ar lorg na 
háilleachta sa ghránnacht de shíor, mar a mhíníonn 
Kuhn: “As siocair go bhfíonn Ratcatcherroinnt 
réaltachtaí le chéile ar dhóigh atá as cuimse 
casta, is féidir leis na gaolmhaireachtaí agus na 
scoilteanna a thabhairt le chéile agus a fhiosrú 
idir an saol inmheánach agus seachtrach, saol na 
réaltachta seachtraí agus saolta na samhlaíochta 
agus na fantaisíochta.

Ar an dóigh seo, aimsíonn an scannán dóigheanna 
uathúla le hamharc ar an tarchéimnitheacht atá 
le fáil i ngránnacht, i ndramhaíl agus i smionagar; 
lena thaispeáint an dóigh a dtig leis an chontúirt, 
leis an bhás, leis an eipeafáine agus leis an tslánú 
rudaí coitianta an ghnáthlae a líonadh.” 
(Kuhn, 2008)

Cás-Staidéar: Distant Voices, Still Lives

D’imir an dán mór deireanach a scríobh T.S. 
Eliot, Four Quartets, tionchar láidir ar Terence 
Davies mar scannánóir turgnamhach, lena líne 
dhodhearmadta, “Time the destroyer is time the 
preserver.” Is foinsí tábhachtacha inspioráide do 
Distant Voices, Still Lives iad rithim an-cheolmhar 
an dáin agus na téamaí den am agus den chuimhne 
ann.

Is athrú mór é ón scannánaíocht thraidisiúnta inste 
nach féidir plota nó dul chun cinn líneach ar bith 
a dhéanamh amach ann, mar a mhíníonn Michael 
Koresky:

“Tá Distant Voices, Still Lives tógtha ina iomláine 
as radharcanna a bhfuil an chosúlacht orthu nach 
mbaineann siad lena chéile, agus tá siad fite le 
chéile le sraith chasta de ghuthuithe, amhráin 
choitianta agus iomainn chráifeacha, agus ó am go 
chéile, bíonn comhrá sioncronaithe ann a úsáidtear 
le droichead fuaime a chruthú idir spásanna 
éagsúla.” (Koresky, 2014)

Ón chéad seat sa scannán, seat traiceála de theach 
sraithe agus báisteach throm ag tosú a thitim, tá 
an t-imprisean againn gur turas trí thírdhreach 
cuimhne atá romhainn. Cruthaíonn an stiúrthóir 
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spás ar nós brionglóide le comhshuíomhanna 
statacha, stílithe agus staidiúirí socra a 
chuirfeadh meandair reoite san am ar intinn. Téann 
seatanna traiceála malla, maorga thar an spás 
seo, rud a dhúisíonn mothú de ghluaiseacht tríd an 
am.

“Tá an scannán faoin chuimhne, agus bíonn an 
chuimhne ag bogadh isteach agus amach ar an am 
an t-am ar fad”, a mhínigh an stiúrthóir. 

Bíonn Distant Voices, Still Lives ag dul i gciorcail 
inste,“ag tiontú siar air féin de shíor, cosúil leis na 
cuilithíní i lochán nuair a chaitear cloch isteach 
ann”.

Labhair Terence Davies ar bhainis Eileen mar an 
radharc lárnach sa scannán ina dtosaíonn sruth 
na gcuimhní. “Tchítear domsa go bhfuil 7/10ú 
den scannán sa chéad radharc sin; is é lá a pósta 
é, cuimhníonn sí ar a daid. Is é sin an mhéaróg a 
ligtear di titim sa lochán, agus ansin tá cuilithíní 
na cuimhne ann, arbh iad ábhar an scannáin iad.” 
(Everett, 2004)

Ceann de na nuálaíochtaí stíle is cróga in Distant 
Voices, Still Lives ná an dóigh a n-úsáideann 
Terence Davies an ceol lena insint chuimhne a 
struchtúrú agus le brí a chruthú. Tá ceol le cluinstin 
ar feadh breis agus leath d’am reatha an scannáin.

Ní cuid den chúlra é an ceol in am ar bith sa 
scannán; tá sé ar cheann de ‘phríomhghuthanna’ an 
scannáin, mar a mhíníonn Wendy Everett:

“Ní mór a aithint gur cuid ríthábhachtach de 
bhríonna an scannáin í an chodarsnacht lom 
shoiléir idir na móimintí nuair a chluintear ceol 
agus móimintí nach gcluintear é, go háirithe 
maidir le foréigean an athar agus an tráma a 
bhaineann leis. Tá seo á léiriú go soiléir sa dóigh 
is go mbíonn ceol ann chóir a bheith i gcónaí 
nuair a bhíonn an mháthair i láthair, go háirithe 
amhránaíocht, ach cuirtear foréigean balbh 
brúidiúil an athar in iúl le tost bagrach, agus ní 
chluintear na hamhráin agus an ceol a mhúnlaíonn 
tírdhreacha na cuimhne, den chuid is mó, ach nuair 
a bhíonn an t-athair as láthair.” (Everett, 2004)

Ar dhóigh atá difriúil le Lynne Ramsay, baineann 
Terence Davies úsáid as socracht agus as am ar 
fionraí le meandair den scrúdú fhileata a chruthú. 
Sampla an-tábhachtach de seo ná an radharc 
ina bhfuil an teaghlach ag cur staidiúir orthu 
féin os comhair ghrianghraf an athar, agus tá idir 
cheamara agus charachtair ag fanacht a bheag nó 
a mhór gan ghluaiseacht. Na comhshuíomhanna 
seo atá ar nós tableaux – íomhánna “neamh-bheo” 
i dteideal an scannáin – dúisíonn siad sa chuimhne 
go suntasach ról mistéireach chuimhní an ama 
atá thart inár saol agus na nóiméid luachmhara 
a dhiúltaíonn muid a thabhairt suas nó a ligean i 
ndearmad de réir mar a imíonn an t-am.

Dar le Michael Koresky, bíonn Terence Davies, “de 
réir cosúlachta, ag tógáil scannán mar dhóigh le 
liriciúlacht cheilte a aimsiú – le filíocht tráma a 
chruthú a chaolaíonn peirspictíochtaí coitianta 
an lucht féachana ar an duibheagánidir pian 
agus pléisiúr, lúcháir agus brón, cuimhne agus 
fantaisíocht.” (Koresky, 2014)

Mar a deir Terence Davies, “Is é an t-ábhar spéise 
s’agamsa, más mian leat, ná go díreach na 
gnáthrudaí ag tarlú. Nuair a tharlaíonn gnáthrudaí, 
bíonn sé neamhghnách agamsa, mar níl iontu ach 
gnáthrudaí, tá a fhios agats... Tá a fhios agat go 
bhfuil gach cineál filíocht fhísiúil ann, ach is féidir 
leat a fheiceáil ar dhóigh éigin nuair atá sé fíor.” 
(Everett, 2004)
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