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NUA-RÉALACHAS NA HIODÁILE 

COMHAD FÍRICÍ:
A2 GCE
EALAÍONA ÍOMHÁ GLUAISTE

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

• eolas agus tuiscint a léiriú ar Nua-réalachas 
na hIodáile mar thraidisiún malartach ar 
scéalaíocht chineamatach Hollywood;

• coinbhinsiúin insinte agus stíleacha Chineama 
Nua-Réalachas na hIodáile a shainaithint agus 
an dóigh nach gcloíonn siad le Stíl agus insint 
Chlasaiceach Hollywood a mhíniú;

• na gnéithe seo a leanas de Chineama 
Nua-Réalachas na hIodáile a phlé agus a 
bhfeidhm in eochair-shaothair Nua-Réalachais 
a mhíniú:

− cleachtais scannánaíochta;
− insint;
− stíl;
− carachtair; agus
− téamaí.

• tionchar Nua-réalachas na hIodáile ar shaothar 
scannánóirí na linne seo a mhíniú;

• samplaí de Chineama Nua-Réalachas a 
anailísiú; agus

• an stíl chineamatach a bhí ag scannánóirí a 
raibh tionchar ag Cineama Nua-Réalachas na 
hIodáile orthu a anailísiú.

Nua-réalachas na hIodáile

Inneachar an Chúrsa

Baineadh úsáid as an téarma nua-réalachas 
den chéad uair le cuir síos ar an tsruth de 
scannáin a rinneadh san Iodáil ag deireadh 
an Dara Cogadh Domhanda, a thug malartú ar 
theanga na scannánaíocht agus ar chleachtas na 
scannánaíochta de Stíl Chlasaiceach Hollywood. 
Ag deireadh an chogaidh, agus i ndiaidh níos mó 
na fiche bliain de dheachtóireacht fhoréigneach 
fhaisisteach, bhí drochbhail ar an tír. Ba 
ghluaisteacht de stiúrthóirí, scríbhneoirí scripte 
scannáin, cineamatagrafacha agus aisteoirí 
é Nua-réalachas na hIodáile, a bhí go léir ag 
iarraidh cinnte a dhéanamh de gur léiríodh ar an 

scáileán an saol mar a bhí ag an ghnáthdhuine 
Iodálach, go háirithe, saol an lucht oibre. Chun seo 
a bhaint amach, chloígh déantóirí scannán ar stíl 
chineamatach a bhí bunaithe ar réalachas físiúil.

Ba iad an triúr stiúrthóirí ba mhó de ghluaiseacht 
an réalachais:
• Roberto Rossellini – Rome, Open City (1945), 

Paisa (1946), agus Germany Year Zero (1947);
• Vittorio De Sica – Shoeshine (1946), Bicycle 

Thieves (1948) agus Umberto D. (1951); agus 
• Luchino Visconti – La Terra Trema (1948).
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Éagsúil leis an chuid is mó de scannáin 
phríomhshrutha Hollywood, díríonn scannáin 
an nua-réalachais ar shaolta gnáthdhaoine, ag 
déanamh taiscéalaíochta ar an iliomad fadhbanna 
sóisialta agus polaitíochta a tharla dóibh san Iodáil 
in aimsir an chogaidh nó sa tréimhse iarchogaidh. 
Scriosadh cuid mhór de stiúideonna scannán na 
hIodáile le linn an chogaidh agus ní féidir scannáin 
a dhéanamh ann a thuilleadh agus thug sé seo ar 
déantóirí scannán Iodálacha suíomhanna eile a 
fhiosrú le scannán a dhéanamh iontu. Os a choinne 
sin, ní raibh ar déantóirí scannán an nua-réalachais 
seo a dhéanamh mar gheall go raibh siad ag siútáil 
ar an láthair d’aon ghnó seachas i suíomh stiúideo. 
Ba d’aon turas é a rinne lucht an nua-réalachais 
siútáil ar shráideanna na hIodáile nó bhí siad ag 
iarraidh an fíorshaol a léiriú chomh beacht agus ab 
fhéidir agus le cruas na gclár faisnéise.

Aisteoirí neamhghairmiúla ba mhó a bhí i 
scannáin an nua-réalachais, rud a chuidigh leis 
na scannáin atmaisféar an fhíorshaoil a léiriú. 
Mhínigh an stiúrthóir Vittorio De Sica bunspréagadh 
an nua-réalachais mar “mhian millteanach le 
seanscéalta scannáin na hIodaile a chaitheamh 
amach ar an fhuinneog, agus an ceamara a chur 
i bpríomhshruth an fhíorshaoil, agus le gach rud a 
chuir scéin inár súile.” (Shiel, 2006)

Rinne an stiúrthóir Roberto Rossellini, a meastar 
mar athair an Nua-réalachais, an Nua-réalachas 
a shainmhíniú mar seo a leanas: “I dtaca liomsa 
de, is é is scannán nua-réalaíoch go díreach, 
scannán a dhéanann iarracht tabhairt ar dhaoine 
smaoineamh... An rud ba thábhachtaí dúinne ná 
an réaltacht a fhiosrú agus caidreamh a dhéanamh 
leis an réaltacht.” (Shiel, 2006)

Cheistigh stíl fhísiúil an Nua-réalachais 
coinbhinsiúin Stíl Chlasaiceach Hollywood. Na 
teicnicí scannánaíochta seo a leanas a d’úsáid 
stiúrthóirí an nua-réalachais, bhunaigh siad 
aeistéitic nua cineama:
• scannánú ar an láthair;
• téiceanna fada;

• eagarthóireacht neamhthreallúsach;
• soilsiú nádúraíoch;
• stoc dubh agus bán scannán ar 

dhroch-chaighdeán;
• fuaim iar-shioncronaithe;
• úsáid cheamara soghluaiste;
• seatanna meánacha agus seatanna fada den 

chuid is mó; agus
• meas ar leanúnachas ama agus spáis.

Bhí cuma agus mothú lom réalaíoch na gclár 
faisnéise agus nuachtscannán ag scannáin 
fhísiúla an nua-réalachais. Mar a mhíníonn Marilyn 
Fabe: “Saor ó threalamh ciotach fuaime, bhí níos 
mó saoirse gluaiseachta ag an cheamara, rud a 
chruthaigh an éifeacht go bhfuarthas imeachtaí 
trí sheans, ar an bhealach, ar an dóigh a mbíonn 
íomhánna an tsaoil i gcláir faisnéise agus i 
nuachtscannáin.” (Fabe, 2004)

Tionchar an Nua-réalachais

Chuir Martin Scorsese síos ar scannáin 
nua-réalachais na hIodáile sna blianta díreach 
i ndiaidh an chogaidh mar “an nóiméad ba 
tábhachtaí i stair na scannánaíochta.” Pléann 
an stiúrthóir an dóigh a múnlaíodh a chiall 
chineamatic féin ag na scannáin seo sa chlár 
faisnéise, My Voyage to Italy (Scorcese, 1999).

Ba mhó an tionchar a bhí ag an nua-réalachas 
ar chineama an domhain, go háirithe i dtíortha i 
mbéal forbartha. Le seachtó bliain anuas beagnach, 
bhí aeistéitic an nua-réalachais ina spreagadh do 
ghluaiseachtaí cineama san India, san Afraic agus 
san Iaráin, a dhíríonn ar shaol an ghnáthdhuine.

D’imir Nua-réalachas na hIodáile tionchar fosta 
ar ghluaiseacht an Réalachais i gcineama na 
Breataine. Mar shampla, tá sé léirithe ag Ken Loach, 
stiúrthóir ón Bhreatain go bhfuil sé tiomanta 
d’fhealsúnacht agus d’aeistéitic an nua-réalachais 
lena dhrámaí bunaithe ar an lucht oibre, lena 
n-áirítear Kes (1969) agus Raining Stones (1993).
 

Cás-Staidéar: Bicycle Thieves

Is scannán suntais i stair na scannán é 
Bicycle Thieves, ina bhfuil foireann d’aisteoirí 
neamhghairmiúla agus snáithe scéil ar seachrán 
ann nach gcloíonn le deireadh insinte de chineama 
Hollywood. Chreid Cesare Zavattini scríbhneoir 
scripte scannáin “gur chóir don chineama, beatha 
agus bail laethúil bunadh na hIodáile a ghlacadh 
mar abhár.” (Shiel, 2006)

Díríonn Bicycle Thieves ar an bhochtaineacht, 
an oll-dhífhostaíocht agus duairceas daoine na 
hIodáile i ndiaidh an chogaidh trí chruachás 
Antonio, fear bocht briste atá ag déanamh a 
sheacht ndícheall le le jab a fháil. Agus jab faighte 
aige faoi dheireadh ag póstaeráil go bradach, 
baintear a shlí bheatha ar shiúl gan trua nuair a 
ghoidtear a rothar. Téann Antonio agus a mhac 
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Bruno ar thuras in aisce trí shráideanna na Róimhe 
ag cuardach an rothair a goideadh. Ní fhaightear 
an rothar riamh agus é gan éadóchas, tosaíonn 
Antonio é féin ag goideadh rothar.

I dtuairim Mark Cousins, “ba é léirscrios an phlota 
an t-athrú ba réabhlóidigh a thug lucht na Nua-
réalachais chun críche.” (Cousins, 2004) Luann sé 
insint Bicycle Thieves mar shampla den bhearna 
idir an Nua-Réalachas agus an Insint Chlasaiceach 
Hollywood a bhí tiomanta ag an phlota.
 
Is iomaí eachtra sa scannán nach mbaineann go 
díreach leis an scéal agus an t-athair agus an mac 
ag iarraidh teacht ar an ghadaí a ghoid an rothar.

Diomaite de ghadaíocht an dá rothar, chóir a bheith 
nach bhfuil aon aicsean drámata nó coimhlint sa 
scannán. Tá rialacha Insint Chlasaiceach Hollywood 
caite ar leataobh nuair a cuirtear am amú nuair ba 
chóir an rothar a chuardach.

Mothaíonn muid go bhfuil muid ag breathnú ar 
rudaí san fhíorshaol ag tarlú; feiceann muid an 
t-athair agus an mac ar foscadh ón fhearthainn, ag 
ithe dinnéir nó ina suí ar an chosán agus éadóchas 
orthu. Tugann Cousins “sreang eachtraí” ar an 
scannán, seachas an dlúth-shraith de chúis agus 
éifeacht d’insint Hollywood ina mbíonn aicsean 
gach radharc réamhshocraithe de thoradh ar 
aicsean sa radharc roimhe. (Cousins 2004)

D’ainneoin na híomhánna loma an anáis fud 
fad an scéil agus diúltú an stiúrthóra De Sica le 
deireadh sona sásta a sholáthair, tá teachtaireacht 
chumhachtach ag an scannán a théann go mór i 
bhfeidhm fós ar lucht féachana na linne seo.

Staidéar ar Shraitheog
(Cód ama: 00:29:43–00:31:17) 

Tá cuma láidir ar an tsraitheog, chiúin, fadálach seo 
gur fíor léargas í den fhíorshaol. D’fhéadfaí sampla 
clasaiceach de scannánaíocht an Nua-réalachais 
a thabhairt ar an tsraitheog, ina bhfuil a lán de na 
teicnící insinte a chuir in éadan coinbhinsiún Stíl 
Chlasaiceach Hollywood, agus b’ionann iad agus 
aeistéitiúil nua cineamatach.

Tá codarsnacht ghlan ann idir an insinte 
mhéaldrámata, an seachrán, an dóigh fánach a 
dtéann na carachtair éadóchasacha ag cuardach an 
rothair a goideadh, agus an luas síoraí chun tosaigh 
faoi insínte chlasaiceach Hollywood.

Tarlaíonn an tsraitheog i bhfíor áit ar shráideanna 
gnóthacha na Róimhe agus gnáthdhaoine i mbun 

gnáth nósanna an tsaoil. Tá an radharc dubh le 
daoine ag obair – scuabadóirí sráide, bailitheoirí 
bruscair, tiománaithe leoraithe-agus an chosúlacht 
ar an mise-en-scene go bhfuil sé go hiomlán fíor 
gan cur i gcéill ar bith ann.

Idir an soilsiú nádúrtha agus, in amanna, an stoc 
scannáin dubh agus bán gráinneach, neartaítear an 
mothú go bhfuil muid ag amharc ar an fhíorshaol 
ag titim amach os comhair na súl againn.

Úsáidtear seat fada a bheag nó a mhór leis an 
tsraitheog iomlán a scannánú in éineacht le roinnt 
seatanna meánfhada. Níl aon seat teann ann 
a cheanglaíonn muid le Cineama Chlasaiceach 
Hollywood.
 
Leanann an ceamara soghluaiste an t-athair agus 
an mac ach i bhfad uathu sa dóigh go bhfuil muid 
eolach, an t-am ar fad, faoin tsaol ghnóthach sa 
chathair atá go hiomlán thart orthu. Coinníonn 
an ceamara siar ó na príomhcharachtair mar a 
shiúlann siad amach as raon an cheamara agus ar 
ais arís.

Sa tríú nó sa ceathrú seat den tsraitheog, fanann an 
ceamara statach mar a bheadh breathnóir tostach 
ann fad is a shiúlann na carachtair ina threo agus 
faoina bhráid ar nós cuma leo. Ansin peanálann an 
ceamara ar dheis go fadálach lena leanúint agus 
iad ag imeacht ón radharc.

An úsáid neamhfheiceálach seo den cheamara, 
tugann sé an mothú de scanann faisnéise don 
tsraitheog, nach bhfuil mórán idir é agus teicníc 
scannánaíocht ar an láthair de chuid Cinéma Vérité 
leis an saol mar atá a thaifeadadh de réir mar atá sé 
ag tarlú. An stíl fhaisnéiseach líofa scannánaíochta 
atá in úsáid ag an stiúrthóir, tugann sí cuma thar 
a bheith réalaíoch agus an mothú de scannáin 
faisnéise agus nuachtscannáin don tsraitheog seo.

Ba í seo príomhtheicníc eile scéalaíochta de 
chineama an nua-réalachais.

Is é meas ar leanúnachas ama agus spáis 
príomhtheicníc eile de chuid an nua-réalachais. 
Úsáidtear sraith de théiceanna fada leis an 
tsraitheog seo a scannánú, maireann an chéad 
sheat 26 soicind, maireann an dara ceann 40 
soicind. Tá an eagarthóireacht neamhfheiceálach 
mar níl ach ceithre ghearradh taobh istigh de 1 
nóiméad 37 soicind.

Cruthaíonn seo an bhraistint gur i bhfíor-am atá an 
tsraitheog ag titim amach.
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I ndeireadh na dála ba í aisteoireacht nádúraíoch 
an athar, an mhic agus na bhfear bruscair, nach 
n-aisteoirí proifisiúnta iad duine ar bith acu, a 
chuir an chuma air go bhfuil muid ag amharc 
ar fhíordhaoine atá ag bogadh leis na rithimí , 
gothaíochtaí agus patrúin chainte nádúrtha an 
ghnáthdhuine.
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