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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 gan bhogadh nó chóir a bheith 

gan bhogadh a cumadh go smaointeach;
- scrúduithe malla, tostacha ar spásanna;
- seatanna teanna 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.

CÁS-STAIDÉAR: Krzysztof Kieslowski

Inneachar an Chúrsa

Is féidir aeistéitic den réalachas fileata a 
shainaithint ar fud shaothair an scannánóra 
Pholannaigh Krzysztof Kieslowski. Thosaigh 
Kieslowski a shaol oibre i scannáin faisnéise, sular 
bhain sé clú idirnáisiúnta amach lena shraith deich 
gcuid ag fiosrú na nDeich nAitheanta, ar eisíodh 
dhá cheann acu, A Short Film about Killing agus 
A Short Film about Love, sna pictiúrlanna mar 
phríomhscannáin. Lena scannáin ina dhiaidh sin, 
The Double Life of Veronique agus The Three Colours 
Trilogy, tharraing an stiúrthóir cáil air féin mar 
an auteur ba mhó dá linn, sula bhfuair sé bás go 
hantráthach i Márta 1996.

D’éabhlóidigh stíl phearsanta Kieslowski ó 
‘réalachas’ breathnaitheach a scannáin faisnéise go 
dtí na príomhscannáin luatha chuig cur chuige níos 
casta, níos sainiúla maidir le hinsint agus cur in iúl.
 
De réir mar a d’éirigh a chuid scéalta níos 
diamhaire, ag fiosrú na bhfórsaí domhínithe 
a bhí ar bun sa ghnáthshaol agus na ceangail 
mhistéireacha idir daoine agus réada, d’éirigh a stíl 
fhísiúil níos stílithe, níos fileata agus níos foirmiúla, 
agus léirigh siad éagsúlacht níos mó dathanna, 
‘soilsiú mínádúrtha, comhdhéanaimh agus 
uillinneacha ceamara neamhghnácha. 



2

COMHAD FÍRICÍ: EALAÍONA ÍOMHÁ GLUAISTE A2 – RÉALACHAS FILEATA I GCINEAMA DOMHANDA 1

Mar scannánóir faisnéise, thaifead Kieslowski 
íomhánna den ghnáthshaol faoin Chumannachas 
sa Pholainn. Mar a chuimhnigh sé níos moille, “Ag 
an am sin, bhí spéis agam i ngach rud a dtiocfadh 
le ceamara scannán faisnéise cur síos air. Bhí 
riachtanas, gá – a bhí an-chorraitheach dúinne – 
cur síos a dhéanamh ar an tsaol.”

Nuair a bhog sé ar aghaidh ó scannáin faisnéise le 
príomhscannáin a dhéanamh, d’éirigh sé soiléir go 
raibh díomá air le laincisí aesteitic an réalachais, 
mar a mhínigh sé;

“Ní féidir cur síos a dhéanamh ar gach rud. Is é 
sin fadhb mhór an scannáin faisnéise. Ceapann sé 
é féin mar a bheadh sé i ngaiste dá chuid féin. A 
chóngaraí atá sé ag iarraidh teacht chuig duine, is 
amhlaidh is mó a dhruideann an duine sin é nó í 
féin uaidh.” (Kickasola, 2004)

In agallamh le Danusis Stok, dúirt Kieslowski ‘is é 
beatha inmheánach an duine... an rud is deacra le 
scannánú.” Rinne sé a ról mar stiúrthóir scannán a 
anailísiú mar dhuine a chaithfidh an rud atá taobh 
istigh dínn a ghabháil, ach níl aon bhealach lena 
scannánú. Ní thig leat ach dul níos cóngaraí dó.” 
(Stok, 1995)

In ainneoin na ndeacrachtaí seo, rinne Kieslowski 
tréaniarracht na laincisí seo a shárú leis an tsaol 
inmheánach – anam an duine – a fhiosrú ina chuid 
scannán.

De réir Joseph Kickasola, bhog an stiúrthóir “ó 
bheith ina scannánóir tiomanta réalaíoch faisnéise 
go dtí bheith ina fhoirmiúlaí imníoch, scrúdtach... 
Chreid Kieslowski go fóill gurbh é eispéireas an 
duine (i. “réaltach”) an phríomhfhearann a bhí 
aige mar ealaíontóir, ach, thar a shaol oibre, bhog 
sé ar shiúl ó fhócas sóisialta agus polaitiúil go dtí 
idéanna uilíocha meitifisiciúla.

I bhfocail Kieslowski, bhíodh sé i gcónaí sa tóir ar 
“na ceisteanna móra.” Is é sin “Cad é fíorchiall na 
beatha?” Cad chuige ar chóir éirí ar maidin? Ní 
thugann an pholaitíocht freagra air sin.”  
(Kickasola, 2004)

Níor thréig an stiúrthóir riamh a fhréamhacha sa 
réalachas agus lean sé de bheith ag úsáid eilimintí 
d’aestéitic faisnéise (ar a n-áirítear luas mall 
eagarthóireachta, úsáid ceamara láimhe corruair) 
le téamaí meitifisiciúla agus spioradálta a fhiosrú.

Na coinbhinsiúin seo den réalachas, mar a mhíníonn 
Kickasola, “fuair siad a chomhlíonadh nuair a 
cuireadh le chéile iad le teicnící níos foirmiúlaí. 
I measc na dteicnící seo, nach gcleachtaíonn 
scannánóirí faisnéise de ghnáth, tá scéimeanna 
dathanna a bhfuil ionrámháil mhór déanta 
orthu (le héifeachtaí datha cineamatagrafacha 
agus i stiúradh ealaíne ionramháilte araon), 
éifeachtaí lionsa agus soilsitheatá curtha as 
a riocht, agus úsáid chruthaitheach eilimintí 
fuaime.” (Kickasola, 2004)

Cás-Staidéar: Three Colours Blue

Is é atá in Three Colours Blue ná fiosrú corraitheach 
ar bhrón agus ar thráma an bhanlaoich, Julie, a 
chailleann a fear céile agus a páiste i dtaisme cairr 
i seicheamh tosaigh an scannáin. Tarraingíonn 
Kieslowski an lucht féachana isteach i mbeatha 
inmheánach a phríomhcharachtair agus í ag 
streachailt leis an méid atá caillte aici. Cuireann an 
stiúrthóir an brón, an phian agus an t-uaigneas atá 
ar Julie i ndiaidh an taisme trí roinnt sainteicnící 
físiúla, ar a n-áirítear:

• úsáid seatanna rítheanna agus seatanna 
leathana i bhfócas éadomhain

Ní bhacann sé le dialóg fhollasach nó insint 
ghuthaithe leis na mothúcháin inmheánacha 
atá ag a laoch a chur in iúl. Ina áit sin, díríonn 
Kieslowski a cheamara go dlúth ar Julie agus 
cuireann sé í chomh cruinn sin sa fhráma go bhfuil 
muid ceangailte lena smaointe príobháideacha 
agus freagairtí ar an domhan ar dhóigh 

phearsanta, dhian. Ar na samplaí d’úsáid seat 
rítheann le mothú cumhachtach déine a chruthú 
agus le mothúcháin phianmhara a chur i láthair ar 
dhóigh fhísiúil, tá an radharc tosaigh i ndiaidh na 
taisme nuair a ghlacann muid chugainn féin pointe 
féachana Julie ón leaba san ospidéal agus ansin 
feiceann muid a súil i seat teann ollmhór agus í 
ag cluinstin na nuachta tragóidí faoina teaghlach; 
na nótaí gorma ar an lámhscríbhinn; an dóigh a 
scríobann Julie a lámh go foréigneach in éadan 
an bhalla agus í ag ullmhú le fáil réitigh de gach 
comhartha den tseansaol; an seat mistéireach den 
chiúb siúcra ag ionsú an chaife go mall.
 
Sna radhairc allabhracha seo, léiríonn an stiúrthóir 
na mothúcháin den chaillteanas phearsanta 
dhomhain agus den bhrón láidir a spreag Julie le 
fáil réitigh de gach nasc agus gach caidreamh a bhí 
aici roimhe – agus í ag iarraidh í féin a scaradh ó 
gach teagmháil dhaonna leis an domhan.
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Mar a mhíníonn Dave Kehr, “déanann 
cineamatagrafadóir Slawomir Idziak scannánú le 
doimhneacht réimse chomh héadomhain sin, le 
fócas chomh beacht sin, gur ar éigean is féidir lena 
lionsa radharc soiléir a choinneáil ar réad beag 
amháin. An crochadh gloine shnoite a thógann 
Julie ó stiúideo a fir, nó an clúdach milseáin ar 
dhath an mhiotail a choinnigh a hiníon sa ghaoth 
go díreach roimh an taisme – ligtear dóibh seo agus 
do chuid mhór réad a bhfuil ualach mothúchánach 
ag baint leo, ligtear dóibh leá ina n-imprisin gan 
chruth agus ina néalta datha atá ar foluain go saor 
(is é gorm an dath, ar ndóigh), atá ar crochadh os 
cionn shaol Julie mar a bheadh leathadh aisteach 
spioradálta ann.” (Kehr, 1994)

• úsáid eispriseach datha

Baintear úsáid as an dath gorm ar fud an scannáin 
le mothú den doilíos, den uaigneas agus 
den fhuacht agus le haird a dhíriú ar na naisc 
mothúchánacha a spreagann rudaí agus áiteanna 
áirithe in intinn Julie. Bíonn gorm ann ar fud an 
scannáin mar nasc leis an am atá thart agus leis an 
tragóid a chur i gcuimhne.

Tá gorm nasctha le hiníon Julie, Anna (an clúdach 
gorm a chrochann sí amach as fuinneog an chairr 
go díreach roimh an taisme) agus is mór an díol 
suntais nach dtugann Julie aon rud léi ina saol úr 
ach scáthlán lampa drithleach gorm, réad a bhfuil 
baint láidir mhothúchánach idir é agus an páiste a 
chaill sí.

Tá atmaisféar den uaigneas agus den aonrú le 
mothú sna radharcanna sa linn snámha, atá ar 
maos i solas fuar gorm. Tuigtear dúinn gur bean í 
seo atá ag iarraidh í féin a ghlanadh de chuimhní 
pianmhara, stair tráma a chur di. Ach anseo sa tsaol 
phríobháideach, thostach seo, filleann an t-am atá 
thart mar mhothúcháin láidre.

• úsáid céimnithe amach agus splancanna 
gorma a tharlaíonn go tobann agus gan 
choinne (agus gan mhíniú), mar aon le 
míreanna gairide ceoil 

Ar cheithre ócáid ar leith sa scannán, filleann 
cuimhní a bhí brúite síos aici den tseansaol 
a bhí aici, cuimhní a raibh sí ag iarraidh iad a 
bhlocáil amach. Tá na radhairc seo thar a bheith 
eispriseach agus fileata, líontar an scáileán le 
solas gorm taibhsiúil agus fuaim shiomfónach, 
nó céimníonn sé go dubh. Go tobann, gan 
rabhadh, briseann láithreacht aisteach, beagnach 
osnádúrtha isteach ar inchinn gan mhothú Julie, ag 
tuairteáil isteach ar a huaigneas féin-chruthaithe 
mar a bheadh tonn tuile ann.

Tarlaíonn an chéad bhriseadh isteach den chineál 
seo go díreach roimh theacht an iriseora. Agus í 
ag míogarnach ina cathaoir agus solas aisteach 
gorm ag drithliú ar a haghaidh, músclaíonn Julie 
agus cluineann sí cordaí ceolfhoirne an scóir 
neamhchríochnaithe a raibh a fear céile ag obair 
air. Líonann solas gorm an scáileán agus an 
ceamara ag traiceáil siar agus ansin chun tosaigh 
le haghaidh imníoch Julie a fhrámáil i seat teann. 
Céimníonn an scáileán go dubh ar feadh roinnt 
soicindí agus an ceol ag dul ar aghaidh go fóill. 
An t-atmaisféar mistéireach anseo, agus sna 
taispeántaí ina dhiaidh sin sa chaifé agus sa linn 
snámha, tá rud éigin meitifisiciúil nó spioradálta ag 
baint leo. Tá sé mar a bheadh Julie i ndiaidh taibhse 
a fheiceáil.

Na céimnithe amach seo, cuireann siad isteach 
ar radharcanna gnáthlae le hiarracht den stíl 
réalaíoch, fhaisnéiseach. Tríd an teicníc thar a 
bheith allabhrach seo, ligeann Kieslowski dúinn 
teacht go díreach ar mheon briste Julie, ar an saol 
uaigneach inmheánach a bhfuil sí i ndiaidh éalú 
isteach ann agus ina bhfuil sí ag súil le tearmann 
a fháil ó chuimhní pianmhara na rudaí atá caillte 
aici. Tá tragóidí an ama atá thart ina leannán aici, 
tragóidí a bhagraíonn briseadh trí dhromchla na 
beatha úire atá aici nóiméad ar bith, nuair is lú a 
mbíonn sí ag dúil leo.

Staidéar ar Shraitheog: Radharc tosaigh 
ó Three Colours Blue

Tá seicheamh tosaigh den taisme chairr 
fréamhaithe i gcoinbhinsiúin an réalachais a 
chuidíonn linn mothú go bhfuil muid ag amharc 
ar eachtra san fhíorshaol atá ag titim amach os 
ár gcomhair. Ar na coinbhinsiúin seo, tá teicníc 
bhreathnaitheach cheamara, cineamatagrafaíocht 
nádúraíoch taobh amuigh agus fuaim insinte.

Cruthaítear teannas a luaithe agus a thaispeánann 
an seat uillinn íseal den chuid íochtair den charr 
go bhfuil rud éigin cearr. Ní bhaintear úsáid as aon 
fhuaimrian ceoil sa tseicheamh seo.

Níl ann ach fuaimeanna insinte an tráchta throim, 
an carr ag sciorradh agus ag bualadh an chrainn, an 
madadh ag geonaíl agus an fear óg ag rith. Téann 
fuaimeanna gaoithe méadaithe leis an seat rífhada 
d’iarmhairt an taisme.

Cuireann an chineamatagrafaíocht an bhéim ar 
an dath gorm (dath an chairr fosta). Mothaítear 
gorm ceomhar na luathmhaidine go láidir fosta. 
Tá roinnt cosúlachtaí idir cur chuige an stiúrthóra 
agus teicníc an cheamara bhreathnaithigh sa 
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scannánaíocht faisnéise. Tá réiteach don taisme sa 
réimse seatanna ceamara oibiachtúla a ndéantar 
eagarthóireacht orthu le chéile ar luas mall, trom. 
Díríonn an ceamara ar an chailín óg agus í ag 
teacht amach as an charr, á leanúint i seat traiceála 
cothrománach. Is comhdhéanamh neamhghnách 
é an seat rítheann uillinn íseal den ola ag sileadh 
ó fheadán faoin charr, leis an íomhá sa chúlra den 
chailín óg as fócas.

Tarlaíonn an úsáid seo de shocrú ceamara uillinn 
íseal arís nuair a ritheann an fear óg go dtí láthair 
na taisme agus traiceálann an ceamara ó airde na 
coime.

Tá comhdhéanamh an radhairc go díreach roimh 
an taisme neamhchoinbhinsiniúil fosta. Is auteur 
de chuid scannánaíocht na hEorpa agus mar sin 
de, bheifeá ag dúil leis an stiúrthóir gan cloí le 
coinbhinsiúin scéalaíocht Chlasaiceach Hollywood. 
In áit fanacht dírithe ar an charr agus an teannas 
a ardú ar dhóigh choinbhinsiúnach, gearrann an 
stiúrthóir ar shiúl chuig seat teann de lámh agus 
greim aici ar bhata agus liathróid.

Tá síobshiúlóir óg ann, agus é sáite sa chluiche atá 
ar bun aige, agus anois, is é an duine sin fócas an 
tseichimh. Traiceálann an ceamara suas go mall, 
ag athrú ó sheat teann go seat fada, de réir mar 
a thagann an carr amach as solas bhreacadh an 
lae. Tá cuma aisteach, thaibhsiúil ag baint leis an 
chomhdhéanamh seo. Ní thig linn mórán a fheiceáil 
mar gheall ar an cheo ghorm agus ar feadh roinnt 
nóiméad ní thig linn ach an dá cheannsolas a 
fheiceáil ag lonrú agus ní chluintear ach adharc an 
chairr.

Tá a fhios ag an tsíobshiúlóir go bhfuil an carr 
ag teacht, agus sánn sé a lámh amach. Nuair a 
théann an carr thart leis, tá díomá air, agus filleann 
sé ar a chluiche. Ar an phointe nuair a éiríonn 
leis an liathróid a fháil ar an bhata, déanann sé 
miongháire, agus leis sin, cluintear an tuairt. I 
ndiaidh ghluaiseacht na seatanna tosaigh, atá 
cothrománach, den chuid is mó, ullmhaíonn 
ceartingearacht chluiche an bhata muid don 
tseat den chrann agus an carr briste in airde air. 
Frámaíonn an stiúrthóir an fear óg i meánseat 
teann caol agus é ag freagairt d’fhuaimeanna 
insinte den charr ag sciorradh agus ag tuairteáil.

Cluineann muid an taisme, ach ní fheiceann muid 
é. Caithfidh muid na rudaí a fheiceann an fear óg a 
shamhlú sula nascann seat pointe féachana muid 
leis an radharc aige. An seat fada sínte den charr 
briste in éadan an chrainn, agus an liathróid trá 
ag rolladh ar shiúl, músclaíonn sé an cháilíocht 

aisteach den chiúnas uaigneach atá ann go díreach 
i ndiaidh na heachtra tragóidí – mar a bheadh an 
t-am reoite go ceann roinnt nóiméad gairid agus 
fírinne choscrach na heachtra ag dul i bhfeidhm.

Tá láithreacht láidir an tsolais ghoirm ann, tá gal 
deataigh ag plúchadh ón inneall agus tá ag ghaoth 
ag feadaíl ann, rudaí a chuireann leis an atmaisféar 
uaigneach. Thig linn siosarnach íseal a chluinstin, 
cosúil le haer ag éalú ó bhalún, rud a sheasann, 
b’fhéidir, don bheatha atá ag sileadh amach as 
íospartaigh na taisme.

Ar feadh nóiméid, cuirtear isteach ar luas mall 
an tseichimh agus seat traiceála uillinn íseal ag 
leanúint chosa an fhir óig agus é ag rith i dtreo an 
chairr.
 
Coinníonn an stiúrthóir an ceamara i bhfad ar shiúl 
i seat rífhada, statach, a mhaireann chomh fada 
agus a thógann sé ar an fhear óg rith trasna na 
páirce agus an carr a bhaint amach. An seat seo, 
ar níos pictiúr péinteáilte, den spéir ghorm gan 
scamall agus an tírdhreach ina thost ag síneadh go 
bun na spéire, tá sé i gcodarsnacht threascrach leis 
an tragóid dhaonna atá ag tarlú.

Is é an cinneadh gan an taisme a thaispeáint, gan 
ach ligean dúinn iarmhairt na taisme a fheiceáil ó i 
bhfad, a fhágann gur radharc chomh cumhachtach, 
treascrach é. Is stiúrthóir é seo a chreideann go 
bhfuil roinnt áiteanna naofa ann nár chóir don 
cheamara dul in aice leo, agus is bealach níos 
éifeachtaí an cur chuige seo leis an t-uafás agus 
an mothú beaginmhe a mhothaítear in aghaidh na 
tragóide a chur in iúl ná mar a bheadh dá mbeadh 
an ceamara taobh istigh den charr agus an tragóid 
ag tarlú. Is é rún an stiúrthóra, an lucht féachana 
a shocrú mar fhinnéithe an taisme, seachas mar 
íospartaigh an taisme.
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