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NUATHONN NA FRAINCE AGUS CINÉMA VÉRITÉ 

COMHAD FÍRICÍ:
A2 GCE
EALAÍONA ÍOMHÁ GLUAISTE

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

• eolas agus tuiscint a léiriú ar Nuathonn 
na Fraince mar thraidisiún malartach ar 
scéalaíocht chineamatach Hollywood;

• na teicnící scéalaíochta agus na cleachtais 
scannánaíochta de Nuathonn na Fraince a 
shainaithint agus an dóigh nach gcloíonn siad 
le Stíl agus insint Chlasaiceach Hollywood a 
mhíniú;

• na gnéithe seo a leanas de Nuathonn na Fraince 
a phlé agus a bhfeidhm in eochairshaothair a 
mhíniú:
− cleachtais scannánaíochta;
− insint;
− stíl;
− carachtair; agus
− téamaí.

• tionchar Nuathonn na Fraince ar shaothar 
scannánóirí na linne seo a mhíniú;

• an stíl chineamatach a bhí ag scannánóirí a 
raibh tionchar ag Nuathonn na Fraince orthu a 
anailísiú;

 
• eolas agus tuiscint ar Cinéma Vérité a léiriú 

mar stíl ar leith den scannánaíocht faisnéise;

• an dul chun cinn atá déanta sa teicneolaíocht 
a shainaithint le gur féidir scannánaíocht 
faisnéise den stíl nua seo a dhéanamh;

• na gnéithe seo a leanas de Cinéma Vérité a phlé 
agus a bhfeidhm a mhíniú:
− teicníc an cheamara láimhe;
− scannánú ar an láthair;
− téiceanna fada; agus
− úsáid fuaim insinte.

• tionchar Cinéma Vérité ar stiúrthóirí Nuathonn 
na Fraince agus ar stiúrthóirí a linne a mhíniú;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar an tionchar a bhí 
ag Cinéma Vérité agus teicnící scannánaíochta 
faisnéise ar Chineama Hollywood; agus

• an stíl chineamatach atá ag scannánóirí na 
linne seo a raibh tionchar ag Cinéma Vérité 
agus teicnící scannánaíochta faisnéise orthu a 
anailísiú.

Nuathonn na Fraince agus Cinéma Vérité
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Inneachar an Chúrsa

Cinéma Vérité agus Teicneolaíocht

Go mall sna 1950idí forbraíodh stíl nua i 
scannánaíocht faisnéise mar gheall ar nuálaíochtaí 
teicneolaíochta – ceamaraí éadroma, trealamh 
fuaime iniompartha le sioncfhuaim a dhéanamh 
ar an láthair agus stoc scannán níos gasta a 
d’fhéadfaí a úsáid i gcoinníollacha solais íosghile. 
Réitigh an dul chun cinn seo a bhí déanta sa 
teicneolaíocht an bealach le modh nua radacach sa 
scannánaíocht a bhain úsáid as ceamaraí láimhe 
agus fuaim shioncronach bheo. Tugadh Direct 
Cinema i Meiriceá agus Cinéma Vérité sa Fhrainc 
ar an mhodh scannánaíochta seo.

Chreid ceannródaithe Cinéma Vérité gurbh fhéidir 
inchreidteacht i scannáin faisnéise a bhaint amach 
mar thoradh ar an dul chun cinn i dteicneolaíocht 
scannánaíochta agus gurbh fhéidir an deighilt 
idir an réaltacht agus an léiriú a shárú, agus níl i 
gceist leis an cheamara ach ‘fuinneog a dtugann 
duine spléachadh tríd’. Chuir na ceamaraí láimhe 
soghluaiste ar chumas na scannánóirí ar nós 
Jean Rouch bogadh gan srian, an saol réadúil a 
thaifeadadh mar a tharlaíonn sé.

An ‘stíl scannánaíochta ar an láthair’ de Cinéma 
Vérité, cruthaíonn sí an t-imprisean gur slis 
bharántúil den saol é dá bhfuil ag titim amach 
ar an scáileán, gur taifead trédhearcach de gach 
rud a tharla os os comhair an cheamara é. Bíonn 
téiceanna fada agus scannánú ar an láthair in 
úsáid i scannáin faisnéise de Cinéma Vérité le 
himeachtaí a thaifeadadh de réir mar a tharlaíonn 
siad i bhfíoram. Bíonn an fhuaim lom fosta agus 
taifeadtar í agus an ceamara ag rolladh. Ó na 
1960idí ar aghaidh is seifteanna cumhachtacha 
scéalaíochta i scannánaíocht scéil phríomhshrutha 
iad an ceamara láimhe agus an stíl scannánaíocht 
ar an láthair a bhaineann leis an réalachas de 
scannánaíocht faisnéise.

Nuathonn na Fraince

Ba é aeistéitic an scannáin faisnéise de Cinéma 
Vérité a spreag na stiúrthóirí óga de Nuathonn na 
Fraince nó La Nouvelle Vague a shainmhínigh 
iad féin in éadan na scannán agus na gcleachtas 
scannánaíochta tráchtála den ghlúin a chuaigh 
rompu. Mar scannánóirí óga ag tosú amach le 
buiséid theoranta, thug sé an deis dóibh scannánú 
a dhéanamh ar chostas íseal ar shráideanna Pháras 
le foirne beaga léirithe agus an deis le suíomhanna 
réalacha a úsáid, lena n-áirítear a n-árasáin féin.

Ar an chéad dul síos, b’eiseamláir nua 
chorraitheach de léiriú é Nuathonn na Fraince 
a bhí gasta agus saor araon. Mar a mhíníonn 
Richard Neuper: “An slat tomhais a bhí ann ná 
píosa scannánaíochta a dhéanamh chomh gasta 
agus is féidir le trealamh iniompartha, ag tabhairt 
suas smacht agus mealltacht na léiriúchán 
príomhshrutha ar mhaithe le stíl agus fuaim 
bhríomhar nua-aimseartha atá bainte níos mó le 
modhanna scannánaíochta do scannáin faisnéise 
agus don teilifís ná le scannánaíocht tráchtála 
príomhshrutha. Do na scannánóirí seo ní hé 
amháin nach raibh rochtain acu ar rudaí ar nós 
soilsiú trí phointe, seatanna craenacha réidhe agus 
fuaimrianta measctha go clasaiceach, ach ba chuid 
de chineama rófhairsingithe a raibh teip i ndán dó 
iad na rudaí céanna.” (Neupert, 2007)

Na príomhstiúrthóirí de chuid Nuathonn na 
Fraince – Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jacques Rivette – 
thosaigh siad amach mar chriticeoirí scannán don 
irisleabhar, Cahiers du Cinema, a sheas an fód do 
theoiric na húdarthachta maidir le scannánaíocht 
phearsanta den chéaduair.

Bhí an deis ansin ag na criticeoirí scannán seo an 
teoiric a chur i ngníomh nuair a thosaigh siad ar a 
scannáin stílithe féin a dhéanamh i ndeireadh na 
1950idí.

The 400 Blows/Les Quatres cents coups 

Ba é The 400 Blows an scannán ceannródaíoch a 
chur tús le Nuathonn na Fraince agus a ghnóthaigh 
gradam don stiúrthóir is fearr do Francois Truffaut 
ag Féile Scannán Cannes sa bhliain 1959. Léiríonn 
an scannán seo, atá leath-dírbheathaisnéiseach, 
saol corrach Antoine Doinel, Párasach óg de 13 
bliana d’aois. Ghlac Truffaut le teicníc cheamara 
soghluaiste agus scannánú ar an láthair de 
Cinéma Vérité, ag baint úsáid as lionsaí zúmála 
agus seatanna snap-pheanála le gníomhartha 
an phríomhcharachtair a leanúint agus é ag 
spaisteoireacht ar shráideanna Pháras lena chara 
René. An t-aon soilsiú a úsáideadh do na radhairc 
oíche seo ná an solas a bhí ar fáil ó shoilsiú sráide 
agus fuinneoga siopaí.

Mar a mhaíonn Marilyn Fabe: Déanann Truffaut 
Antoine agus René a scannánú sna tréimhsí 
saoirse acu atá i bhfad ró-annamh le ceamara 
gluaiste le seatanna fada, leathanuilleacha, 
domhainfhócais. Bíonn an claonadh ag lionsaí 
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leathanuilleacha áibhéil a dhéanamh idir an plána 
tulrach agus an plána cúlrach, rud a chruthaíonn an 
chuma go bhfuil an domhan oscailte agus fairsing, 
an rogha fhoirfe lionsa le mothú na saoirse gan 
teorainn a chur in iúl, agus é in úsáid in éineacht le 
ceamara iomlán soghluaiste.” (Fabe, 2004)

“Bhí mé ar lorg scannán a bheadh cosúil le 
scannán faisnéise ach nach mbeadh ina scannán 
faisnéise,” arsa Truffaut ag an am. Cruthaíonn an 
stiúrthóir ‘cuma’ an scannáin faisnéise trí rithimí 
an ghnáthshaoil a ghabháil de réir mar a dhéanann 
Antoine jabanna beaga sa chistin, mar a chuireann 
sé amach an bruscar agus mar a shiúlann sé thart 
ar na sráideanna.

Ag obair in aghaidh choinbhinsiúin na scéalaíochta 
cineamataí, “fanann Truffaut le mionsonraí 
agus gníomhartha atá gan tábhacht nó nach 
mbaineann le hábhar de réir cosúlachta, ach a 
chuireann, sa deireadh thiar thall, le huigeacht 
dhlúth mhothúchánach an scannáin in áit lena 
scéil.” (Greene, 2007)

Bhí an mhian i gcoitinn i measc stiúrthóirí 
Nuathonn na Fraince teanga na scannánaíochta 
a athnuachan agus triail a bhaint as foirm agus 
teicníc scannáin. Mar a scríobh Richard Neupert , 
“D’éirigh an ceamara láimhe ina shainchomhartha 
d’íomhánna Nuathoinne, a chuir cuma réchúiseach 
comhaimseartha ar íomhá a raibh crith agus 
scinneadh inti a bhí, ní amháin inghlactha, ach a 
bhí bríomhar agus inmhianta.” (Neupert, 2007)

Bíonn stíl fhísiúil Nuathonn na Fraince ag tabhairt 
aird de shíor uirthi féin. Cuirtear scéalaíocht 
dofheicthe d’insint chlasaiceach Hollywood as 
a riocht d’aon ghnó ar dhóigh atá go huile is go 
hiomlán féin-chomhfhiosach. Baintear úsáid as 
seatanna mórthaibhseacha traiceála, zúmála 
agus peanála, téiceanna fada, seatanna arda, 
seatanna snap-pheanála, leátáin ag forluí ar a 
chéile, tobghearrthacha agus frámaí reoite le 
ham an scéil a chur as a riocht agus fuinneamh 
agus beogacht na gcarachtar a chur in iúl.

Déantar coinbhinsiúin Chlasaiceach Hollywood 
amhail an riail 180 céim a shárú go hoscailte 
i scannáin Nuathonn na Fraince. In The 400 
Blows cuirtear leanúnachas as a riocht nuair a 
thrasnaíonn an stiúrthóir na hamharclínte d’aon 
ghnó le carachtar a léiriú agus é ag tabhairt 
aghaidh ar threonna éagsúla ag úsáid sraith de 
mheánseatanna teanna.

Críochnaíonn an scannán le fráma reoite suntasach 
atá anois ar cheann de na híomhánna is clúití sa 

scannánaíocht. Is móitíf fhísiúil ríthabhachtach 
é an fráma reoite sa tríú príomhscannán de chuid 
Truffaut, Jules and Jim (1962) mar a n-úsáidtear 
é le “stop a chur leis an aicsean mar a dhéanfadh 
ceamara grianghrafadóra, ag cuidiú le mothúcháin 
na gcarachtar a chur sa tulra le linn d’ócáídí ar leith 
san am a aonrú.” (Neupert, 2007)

Breathless/A Bout de souffle 

Ba é an chéad phríomhscannán de chuid Jean-Luc 
Godard is dócha an ceann is radacaí de na scannáin 
Nuathoinne, a bhain úsáid as roinnt coinbhinsiúin, 
go háirithe an tobghearradh, le leanúnachas a chur 
as a riocht. Mar a deir Naomi Greene, Nil amhras ar 
bith ann le Breathless go bhfuil dúil ag Godard fáil 
réidh le cineál ar leith de scannánaíocht – ceann 
atá bunaithe ar sheachmall na réaltachta – in 
éineacht leis na rialacha a choinníonn in áit é.

Leis seo a dhéanamh, scarann an stiúrthóir 
d’aon ghnó agus go dúshlánach le coinbhinsiúin 
a bhí ann cheana fiú mar a thugann sé aird go 
seasmhach ar phróiseas na scannánaíochta. Mar 
shampla, bíonn a chuid carachtar ag labhairt 
go díreach leis an lucht féachana, déanann 
sé scannánú i dtreo an tsolais sa dóigh go 
mbíonn a n-aghaidheanna folaithe, úsáideann 
sé tobghearrthacha, déanann sé neamhaird 
ar comhleanúnachas an scéil, déanann sé 
neamhshuim de sheatanna leanúnachais agus 
déanann sé dialóg dochloiste trí thorann 
timpeallach a úsáid.” (Greene, 2007)

Níor ghlac sé ach ceithre seachtaine le Breathless 
a scannánú ar shráideanna Pháras sa stíl cinéma 
vérité le foireann fiorbheag agus gan fuaim ar bith, 
dubáladh an fhuaim isteach san iarléiriú.

Bhain an cineamatagrafaí Raoul Coutard úsáid as 
ceamara láimhe síos tríd, ag scannánú ó chathaoir 
rothaí agus ón tsuíochán cúil i gcarr. Sa radharc 
iomráiteach ina bhfuil an bheirt phríomhcharachtar, 
Michel agus Patricia, ag spaisteoireacht ar an 
Champs-Elysees, rinne Coutard iad a scannánú go 
rúnda ón taobh istigh de chairrín láimhe poist agus 
gan fios ag duine ar bith eile a bhí ag dul thar bráid 
go raibh scannán á dhéanamh.

An cur chuige simplí seo de ‘scannánaíocht ar 
an láthair’, thug sé an tsaoirse do scannánóirí 
tobchumadh a dhéanamh agus a bheith 
cruthaitheach ar an láthair, mar a mhíníonn 
Coutard.

“Bheartaigh muid plean na scannánaíochta de 
réir mar a chuaigh muid ar aghaidh, díreach mar 
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a tharla leis an dialóg...De réir a chéile fuair muid 
amach go raibh gá ann éalú ó choinbhinsiúin 
agus fiú cur in éadan rialacha gramadach na 
cineamatagrafaíochta.” (Neupert, 2004)

Chuir úsáid aisteoirí a bhí nua nó a bheag nó a 
mhór gan iomrá chomh maith le stíl nádúraíoch 
aisteoireachta go mór le réalachas faisnéise na 
scannán Nuathoinne.

Cuireadh tús le réim nua i gcineama na Fraince 
le carachtair agus téamaí na Nuathoinne. Mar a 
scríobhann Richard Neupert, “Rinneadh trialacha 
scéalaíochta a chumasc le suim athnuaite i 
reacaireacht faoi choinne glún níos óige nó ar a 
laghad ón dearcadh a bhí acu... bhí nós ag scéalta 
na Nuathoinne a bheith eagraithe go scaoilte 
thart ar charachtair óga spontáineach atá thar 
a bheith coimpléascach. Go tábhachtach, réitíonn 
stíleanna neamhshnasta scannánaíochta, atá trí 
chéile in amanna, leis na scéalta seo atá thar a 
bheith anordúil agus greannmhar d’ógánaigh ag 
dul thart na Fraince sa lá atá inniu ann.” 
(Neupert, 2007)

Mar mhacalla ar Nuaréalachas Iodálach, ba iad 
páistí na príomhcharachtair go minic i scannáin 
Francois Truffaut.

An spleodar galánta a bhí ag na scannánóirí 
Nuathoinne, bhain sé geit chéadfach as na 
luchtanna féachana a bhí níos cleachta le scannáin 
thraidisiúnta agus scéalaíocht chineamatach 
‘dofheicthe’. Tharraing na teicnící a úsáideadh sna 
scannáin seo aird orthu féin d’aon ghnó, ag cur 
i gcuimhne don lucht féachana go raibh siad ag 
amharc ar scannán. Mar a mhíníonn Mark Cousins: 
“An geit a bhain le tobghearrthacha a fheiceáil 
in Breathless, d’éirigh sí de bharr nach raibh siad 
ann ar mhaithe le cuspóir síceolaíoch ar leith... 
An fáth ar gearradh an tsraitheog ar an dóigh seo 
ná go raibh na gearrthacha galánta iontu féin, de 
bhrí gur leag siad béim ar an rud go raibh muid ag 
amharc ar chineama, go díreach mar a thiontaigh 
péintéirí i dtreo Ciúbachais blianta fada roimhe sin 
mar gheall gur leag sé béim ar chomhréidhe an 
chanbhais.” (Cousins, 2004)

Tionchar Nuathonn na Fraince

An fuinneamh. an paisean agus dinimiceas a bhain 
le Nuathonn na Fraince, d’fhág siad a lorg buan 
ar chineama domhanda. D’athraigh sé ó bhonn 
scannánaíocht sna 1960idí, ag tabhairt spreagadh 
don Scoil Pholannach agus don Nuathonn Seiceach 
agus ag dul i bhfeidhm go mór ar ghlún nua de 
scannánóirí Meiriceánacha.

Chuir Martin Scorsese tús lena ghairm le scannán 
turgnamhach a raibh tionchar mór ag Nuathonn na 
Fraince air. Sa scannán Who’s That Knocking At My 
Door (1969) tá gluaiseacht le ceamara láimhe agus 
tobghearradh in úsáid le húire agus le fuinneamh 
corrach atá cosúil le Breathless. Lean Scorcese air 
ag déanamh aithris ar ghnéithe de stíl scannáin 
faisnéise Nuathonn na Fraince agus cinéma 
vérité i scannáin ina dhiaidh sin, go háirithe trí 
ghluaiseacht cheamara a bhí thar fóir agus in 
amanna ar mire chomh maith le frámaí reoite a 
úsáid.

Ag bogadh gan stró idir na seánraí codarsnach de 
dhráma faisnéise agus scannán aicsin, d’fhorbair 
Paul Greengrass, stiúrthóir Briotanach, stíl 
chinéiteach fhísiúil a bhaint leas mór as teicnící 
cinéma vérité de gluaiseacht cheamara láimhe, 
soilsiú nádúrtha agus fuaim shioncronach bheo.

Ina scannán pléascach City of God (2002), 
thug Fernando Meirelles beatha úr don spiorad 
réabhlóideach agus dánacht stíleach Nuathonn na 
Fraince.

Staidéar ar Shraitheog: City of God
(Cód ama: 01:31:42-01:32:11/01:32:40 – 
01:33:00)

Sa tsraitheog seo, baineann an stiúrthóir úsáid as 
stíl thaibhseach fhísiúil le pramsáil agus dánacht 
na robálaithe bainc a léiriú, drong coirpeach atá 
iomlán luaineach, tógtha agus ar bís le fuinneamh 
neirbhíseach agus foréigean folaigh.

Tosaíonn an tsraitheog le seat asláir de charr ag dul 
faoi luas síos mótarbhealach, agus fuaim insinte 
de thrácht ag líonadh an fhuaimriain. Socraíonn 
seo an ton agus an rithim don tsraitheog iomlán. 
I ndáiríre pléascann an robáil ar an scáileán i stíl 
hipirchinéiteach a spreagann an mothú de bheith 
ar rollchóstóir chun foréigin.

Éiríonn an t-am níos gasta agus cuirtear an 
tuiscint atá againn ar an spás go mór as a riocht 
le gluaiseacht cheamara ar luas lasrach agus stíl 
eagarthóireachta ar nós na gaoithe a fhágann gach 
rud as riocht.
 
Úsáidtear ceamara láimhe le traiceáil gasta a 
dhéanamh in éineacht le, thart ar agus taobh thiar 
de na robálaithe, ag athrú peirspictíochtaí agus 
uillinneacha an cheamara go tapa. Cé go bhfuil sé 
stílithe agus tríd a chéile, tá tréithe de bheith ar an 
láthair ag an stíl ceamara láimhe seo a chuireann 
i lár ruaille buaille na hócáide muid – amhail gur 
baill den drong muid.
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Déantar seat íseal de sholas fluaraiseach bán atá ag 
rothlú le mearghluaiseacht a idirghearradh agus a 
fhorleagan arís agus arís eile ar an chéad robáil. Tá 
ceol mear suáilceach ar an fhuaimrian, le rithim atá 
ar nós samba, a chuireann mothú cúláilte faiseanta 
in iúl agus a chomhlánaíonn an ghluaiseacht 
cheamara d’ardfhuinneamh go foirfe.

Baintear úsáid as tobghearrthacha sa stíl 
bhríomhar de Nuathonn na Fraince le muid a chur 
ar aghaidh tríd an radharc. I ndáiríre tá an stiúrthóir 
ag déanamh sceanaigh ar an radharc leis an stíl 
bhorb eagarthóireachta seo. Tá an éifeacht 
an-suntasach.

Mar gheall ar luas an cheamara agus ar ghearradh 
agus ar fhiar-uillinneacha an cheamara, baintear 
croitheadh asainn síos tríd an tseicheamh sa 
dóigh nach bhfuil aon mheáchanlár againn – níl 
pointe féachana aonair nó fosaithe againn ar a 
bhfuil ag tarlú ná an t-am díriú ar rud ar bith go 
dtí go dtarraingítear ár n aird chuig rud éigin eile. 
Mothaíonn muid gur féidir le rud ar bith tarlú, ag 
am ar bith – go bhfuil muid ag rith ar an tanaí leis 
na fir óga feargacha seo a bhfuil a méara ar an 
truicear.

An stíl ghríosaitheach fhísiúil seo, léiríonn sí ar 
bhealach iontach staid mhothúchánach chorraithe 
na robálaithe chomh maith le himní, eagla 
agus mearbhall a gcuid íospartach. Déanann an 
stiúrthóir an mothú seo de mhearbhall sa robáil 
bhainc a mhéadú trí luas na heagarthóireachta 
agus líon agus réimse na seatanna araon a mhéadú.

Gearrann claonseat rí-ard fada de na robálaithe ag 
dul isteach sa bhanc go dtí seat íseal den robáil 
sula dtosaíonn an ceamara láimhe ag luascadh go 
foréigneach ar a ais – ag zúmáil amach agus ag 
rothlú go hainrianta i gciorcal leathan, an solas ón 
fhuinneog ag stealladh isteach, go dtí nach bhfuil le 
feiceáil ach gluaiseacht ghuairneánach dhoiléir.

Na rithimí meidhreacha den cheol neamhinsinte, 
cruthaíonn siad fuaimrian spreagúil don robáil agus 
léiríonn siad lúcháir agus mothú cumhachta na 
robálaithe bainc.

Cuireann na piriteicnicí físiúla an sruth aidréanailín 
sna fir óga in iúl go hiontach. Tá an mothú againn, 
cosúil leis an cheamara, go bhfuil na robálaithe ag 
imeacht ó smacht, go bhfuil siad ag brostú i dtreo a 
n-aimhleasa.
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