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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 
an réalachais fhileata a aithint i saothar na 
gcleachtóirí is mó tábhacht;

• 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;

 
• coinbhinsiúin an réalachais fhileata a úsáid i 

sraitheoga scannáin nach bhfacthas roimh ré a 
anailísiú agus a phlé;

• na modhanna seo a leanas de thurgnamh 
insinte i scannáin chomhaimseartha agus i 
scannáin iarchlasaiceacha a phlé:
- plota spladhsáilte

 CÁS-STAIDÉAR: Wong Kar-Wai: Réalachas Fileata agus            
 Turgnaimh le hInsint

Inneachar an Chúrsa

Tá an stiúrthóir Wong Kar-wai, ó Hong Cong, 
ar dhuine de na stílithe físiúla is fileata i 
Scannánaíocht an Domhain. Rinne Wong sraith 
scannán a bhfuil áilleacht dhraíochtach ag baint 
leo, scannáin ar nós Chungking Express, Fallen 
Angels, In the Mood for Love agus 2046, ina 
bhfuil cíoradh déanta aige ar théamaí an ama, 
na cuimhne, an ghrá agus an chaillteanais, le 
fuinneamh úr agus le fís uathúil a d’athraigh 
teanga na scannánaíochta ó bhonn.

Is féidir Wong Kar-wai a chatagóiriú mar auteur 
comhaimseartha a bhfuil smacht iomlán aige 
ar gach gné de léiriú a chuid scannán. Go luath 
ina shaol oibre, d’oibrigh Wong Kar-wai sa 
ghrianghrafadóireacht, sa scannánaíocht agus 
sa teilifís. Agus é ina mhac léinn ag déanamh 

staidéir ar an dearadh ghrafach ag Polaiteicnic 
Hong Kong, bhí dúil mhór ag Wong Kar-wai i 
ngrianghrafadóireacht Henri Cartier-Bresson, 
Robert Frank agus Richard Avedon.

• Tionchar Nuathonn na Fraince

An dúil mhór atá aige i scannáin ealaíne na hEorpa, 
agus go háirithe i scannánóirí an Nouvelle Vague 
(Nuathonn) sa Fhrainc, is féidir sin a fheiceáil i 
stíl thurgnamhach Chungking Express, a bhfuil 
tionchar À bout de souffle (Breathless) le Jean Luc 
Godard le feiceáil go soiléir ann. Cosúil le Godard, 
rinne Wong Kar-wai a scannán agus e ‘ar sos’ thar 
thréimhse dhá mhí le linn eagarthóireachta do 
Ashes of Time, scannán a raibh buiséad i bhfad 
níos mó aige. Is scannán i bhfad níos pearsanta é 
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Chungking Express, a rinneadh ar bhuiséad íseal 
gan script fhoirmiúil.

Cé gur figiúr tábhachtach é an stiúrthóir i Nuathonn 
Hong Cong sna 1990idí, d’áitigh Sean Redmond go 
bhfuil “turgnamhachas Wong Kar-wai níos cóngaraí 
i bhfoirm insinte agus i dteicnící eagarthóireachta 
do shaothar Jean Luc Godard agus Alan Renais... tá 
lorg láidir thraidisiún Scannáin Ealaíne na hEorpa 
ar scannánaíocht Wong Kar-wai.” (Redmond, 2004)

Bíonn stíl fhísiúil chinéiteach Chungking 
Express ag cur shreabhadh an ama as a riocht de 
shíor. Baineann Wong Kar-wai úsáid as teicnící 
eagarthóireachta mallghluaiseachta, frámaí 
reoite, tobghearrthacha, gluaiseachtaí ceamara 
láimhe agus claonuillinneacha leis an am a 
mhoilliú, a stopadh agus a shíneadh. Cruthaíonn 
na teicnící stílithe seo mearbhall agus mothú den 
chur as alt, agus déantar spás hipear-réalaíoch, 
luaineach den chathair, a mbíonn na carachtair ag 
fánaíocht ann mar a bheadh anamacha caillte ann.

• Turgnaimh a Dhéanamh leis an Insint

Cruthaíodh Chungking Express thart ar 
ghluaiseacht agus imeacht an ama. Is eiseamláir 
den phlota spladhsáilte é struchtúr na hinsinte. 
Cuireann an stiúrthóir dhá scéal grá i láthair, iad 
iomlán scartha óna chéile, agus iad curtha i láthair 
ceann i ndiaidh a chéile le cuid mhór macallaí, 
eachtraí comhthreomhara agus ceangal. Tá an dá 
scéal nasctha le fráma reoite, nuair a bhuaileann 
carachtar ón chéad scéal le carachtar ón dara líne 
phlota.

An chéad scéal, leanann sé péas uaigneach, 
Oifigeach 223, a bhíonn ag siúl go héidreorach i 
sráideanna Hong Cong sna blianta i ndiaidh dá 
chailín May é a fhágáil, agus castar femme fatale 
mistéireach air. Is é laoch an dara scéil ná Oifigeach 
663, póilín eile a bhfuil a cailín caillte aige agus 
a dtiteann bean óg aisteach, Faye, i ngrá leis. 
Trasnaíonn an dá líne phlota a chéile ag cúntar 
mearbhia a mbíonn an dá phéas ag tabhairt cuairt 
air go minic.

Míníonn David Bordwell an dóigh a mbíonn Wong 
Kar-wai ag déanamh turgnaimh le struchtúr 
insinte: “Díríonn Chungking Express ar bhuachaillí 
ag bualadh le cailíní, ag cailleadh cailíní, agus 
ag fáil, nó chóir a bheith ag fáil, cailíní. Ach 
cuireann Wong brí úr san fhoirmle. In áit an plota 
a dhéanamh teann, scaoileann sé é fiú níos faide 
ná norm eipeasóideach Hong Cong, ag ligean do 
líonra tarlúintí comhthreomhara agus móitífeanna 
athfhillteacha teacht chun tosaigh.” 
(Bordwell, 2000)

In agallamh ag Féile Scannánaíochta Cannes 
in 2001, dúirt Wong Kar-wai, “Tá an dá scéal go 
hiomlán neamhspleách. An rud a chuireann le 
chéile iad, gur scéalta grá iad araon. Sílim go bhfuil 
a lán mothúchán ag a lán daoine ón chathair ach 
in amanna, ní féidir leo na daoine a aimsiú leis na 
mothúcháin sin a roinnt leo.” (Brunette, 2005)

Sa dá scéal, fiosraíonn an stiúrthóir téamaí 
an ama, an ghrá agus an chaillteanais, agus 
cruthaíonn ton de bhrón rómánsach trí stíliú fileata. 
Mothaítear láithreacht an ama an t-am ar fad sa 
chéad scéal grá. Tá a lán seatanna ann de chloig 
dhigiteacha, de sprioc-amanna suntasacha, úsáid 
frámaí reoite agus na dátaí éaga ar na stáin anainn, 
agus léiríonn na rudaí sin uilig na brúnna móra a 
imríonn an t-am ar shaol na gcarachtar.

Ceann de na ciútaí lárnacha insinte sa scannán 
ná an guthú chéad phearsa. I sraith monalóg, 
admhaíonn na carachtair fhireanna na mothúcháin 
bhrónacha de dhíomá atá orthu maidir le cúrsaí 
grá agus an dóigh ar theip orthu teagmháil a 
dhéanamh. Bíonn siad ag trácht ar an am de shíor 
– “I gceann 56 uair an chloig, thitfinn i ngrá léi”: “Sé 
uair an chloig ina dhiaidh sin, thitfeadh sí i ngrá 
leis.” “Dhá nóiméad ó anois, beidh mé 25”.

Mar a mhíníonn Sean Redmond, “tá an t-ord aimsire 
curtha as a riocht sa scannán trí na guthuithe 
seo, agus cuirtear leis seo le fírinne mar gheall 
ar na teicnící eagarthóireachta – an fráma reoite, 
an tobghearradh agus an phriontáil shínteach, 
rudaí a mhoillíonn an t-am, a stopann an t-am, a 
ghearrann an t-am ina phíosaí agus a shíneann é, 
ionas go measfaí go bhfuil sé níos orgánaí, níos 
éagothroime, níos ciorclaí.” (Redmond, 2004)
 
• Teicnící Scéalaíochta an Réalachais Fhileata

Ceaptar fuinneamh agus brí na cathrach in úsáid 
eispriseach datha agus solais. An soilsiú geal 
neoin agus dearga agus gorma eispriseacha 
na mbialann mhearbhia agus na mbéar, bíonn 
siad beo le fuinneamh agus corraitheacht. Tá 
seo i ngéarchodarsnacht le mothú brónach na 
gcarachtar fireann atá ag fánaíocht sna sráideanna 
agus iad ar lorg grá agus teagmháil dhaonna.

Don bhean mhistéireach a bhfuil bréagfholt fionn, 
spéaclaí gréine agus cóta trinse uirthi, tarraingíonn 
an stiúrthóir ar an aircitíopa noir den femme fatale. 
Na tagairtí físiúla seo do Film Noir Mheiriceá, 
cuireann siad toise breise den bhrón agus den 
duairceas le huigeacht an scannáin. Is éin chorra 
iad carachtair noir, a bhíonn beo go heisiach faoi 
scáil an bháis agus iad ag fánaíocht i sráideanna 
agus cúl-lánaí dorcha na cathrach.
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Is féidir an dóigh a n-ionramhálann an stiúrthóir 
an t-am le haonrú agus uaigneas mothúchánach a 
charachtar a chur in iúl a fheiceáil sa tseat álainn 
sin de Phéas 663 ina shuí ag an California Bar agus 
é ag fanacht le Faye.

Tá seisean léirithe i bhfíoram sa tulra, ach 
taobh thiar de, tá na sluaite ag deifriú thart i 
mearghluaiseacht, smearadh de chruthanna 
gluaisteacha. Feictear dúinn gur fear atá taobh 
amuigh dá am féin atá i bPéas 663, atá beo 
i dtoise eile leis na gnáthchinn. De réir Peter 
Brunette, léiríonn an radharc seo, “ar dhóigh 
fhísiúil úrnua, an seantéama den aonrú aonair 
uaigneach i lár an tslua spleodraigh, anaithnid, 
gan gá le dul i dtuilleamaí modhanna insinte níos 
coinbhinseanúla.” (Brunette, 2005)

Rinne Wong Kar-wai féin an tráchtaireacht seo 
a leanas ar an úsáid a bhaineann sé as teicníc. 
“Léigh mé rud éigin a dúirt ‘d’fhonn an t-athrú a 
thaispeáint, ní mór duit rudaí atá neamhbhásmhar 
a úsáid.’ Imíonn an t-am, athraíonn daoine, ach 
tá a lán rudaí ann nach n-athraíonn. B’fhéidir go 
bhfuil an oiread sin spéise agam san am, cionn is 
go mbíonn an oiread sin sprioc-amanna agam mar 
scannánóir. Ach ina ainneoin sin, tá rud amháin 
nach n-athraíonn in am ar bith, agus is é sin an dúil 
atá ag daoine i gcumarsáid a dhéanamh le daoine 
eile.” (Brunette, 2005)

Baintear úsáid as réada fosta le seasamh do 
thnúth rómánsach agus uaigneas na gcarachtar. 
Sa chéad scéal grá, is siombail stáin anainn 
de shobhristeacht an ghrá agus de luaineacht 
mhothúcháin an duine.

Tá Péas 223 i ndiaidh a chuid mothúchán i leith 
May a aistriú agus a chur ar na stáin anainn lena 
ndáta éaga den chéad lá de Bhealtaine. Nuair a 

chaithfear na stáin sin amach, beidh a ghrá caite 
amach fosta. An mothú géar uaignis atá ar Phéas 
223, cluintear é san insint ghuthaithe, nuair a 
chuireann sé an cheist reitriciúil, “An bhfuil rud ar 
bith ar an domhan nach bhfuil dáta éaga aige? Dá 
bhféadfaí cuimhní a chur i stáin, an mbeadh dátaí 
éaga orthusan fosta? Más fíor sin, tá súil agam go 
mairfidh siad na céadta bliain.”
 
Tríd an scannán, feidhmíonn uisce, deora agus 
fearthainn mar shiombailí fileata de mhothúcháin 
na gcarachtar den chaillteanas agus den uaigneas.

Bíonn Péas 223, atá croíbhriste, ag síor-rith tríd an 
chathair cionn is go “ngalaíonn an rith sreabháin 
an choirp ionas nach bhfuil a dhath fágtha do na 
deora”. Feictear an femme fatale fhionn i gcónaí ag 
caitheamh cóta báistí ar eagla “go gcuirfeadh sé.” 
Labhraíonn Péas 663 faoina thuáille ag caoineadh. 
Nuair a fhaigheann sé go bhfuil tuile uisce ag rith 
trína árasán, mothaíonn sé go bhfuil tonn de bhrón 
agus d’aiféaltas á sciobadh ar shiúl. Na síorthagairtí 
seo don uisce, do dheora agus d’fhearthainn, 
cuireann siad cinniúnachas rómánsach na 
gcarachtar in iúl. De réir cosúlachta, ghlac siad leis 
nach bhfuil rompu ach saol uaigneach agus iad sa 
tóir ar ghrá foirfe nach bhfaighidh siad choíche.
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