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ANDRÉ BAZIN AGUS TEICNÍCÍ AN RÉALACHAIS 

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
•  coincheap André Bazin ar an réalachas a mhíniú 

mar a bhaineann sí le cineamatagrafaíocht 
domhainfhócais agus leis an téic fhada;

 

•  na príomhtheicnící seo a leanas de chuid an 
réalachais a shainaithint agus a bhfeidhm a 
mhíniú:
– an téic fada;
– cineamatagrafaíocht domhainfhócais;
– teicníc an cheamara láimhe;
– leanúnachas ama agus spáis;
– úsáid ceamaraí TCI nó píosaí scannánaíochta 

ó nuacht teilifíse le mothú réalachais a 
chruthú;

– scannánú ar an láthair;
– aisteoireacht nádúrtha; agus
– gan ach fuaim insinte agus ceol a úsáid ar an 

fhuaimrian.

André Bazin agus Teicnící an Réalachais

Inneachar an Chúrsa

Criticeoir agus teoiricí scannán a bhí in André 
Bazin (1918-1958), Francach a bhí ar na daoine 
a bhunaigh Cahiers du Cinéma sa bhliain 1951, 
irisleabhar scannán a raibh an-tionchar aige. Chuir 
scríbhneoirí an irisleabhair, Bazin ina measc, fúthu 
critéir a aimsiú le scannáin a luacháil.

Chreid Bazin gur cheart é a fhágáil faoin 
bhreathnóir ciall a bhaint as scannán nó as radharc. 
D’áitigh sé go ndéanann an scannánaíocht aithris 
fhoirfe ar an ngnáth-thaithí amhairc atá againn 
ar an tsaol mar atá, agus gur foirm ealaíne í ar an 
ábhar go ndéanann sí aithris ar an tsaol mar atá. 
Thig leis an scannánaíocht eachtra a thaifeadadh 
san fhíor-am agus, mar sin de, dar le Bazin go 
bhfágann sin níos fearr ná an phéintéireacht ná 
an ghrianghrafadóireacht í maidir lena cumas an 
fhírinne a insint dúinn.
 

Dhearbhaigh sé go raibh an ghrianghrafadóireacht 
domhainfhócais agus an téic fada 
bunriachtanach le haontacht ama agus le 
haontacht spáis a chaomhnú i radharc. Ar an ábhar 
go ligeann an dá theicníc seo d’eachtraí tarlú gan 
cur isteach orthu.
Ar an lámh eile, chonacthas dó gur bhain an 
eagarthóireacht den réaltacht, gur scar sí radharc 
ina sheatanna agus gur mhéadaigh sí dá bharr cur 
isteach an stiúrthóra.

Bhí trí chineál scannánóra ann, dar le Bazin:
• lucht montáise - daoine a úsáideann an   
 eagarthóireacht le ciall a chruthú agus leis an am  
 agus an spás a ionramháil;
• lucht leanta an eispriseanachais    
 (eispriseanaithe) – daoine a úsáideann mise-  
 en-scène le ciall a chruthú agus le mothúcháin   
 charachtair a léiriú; agus
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• lucht leanta an réalachais (réalaithe) – daoine   
 nach gcuireann an t-am ná an spás as a riocht   
 ach a dhéanann iarracht an saol mar atá a léiriú.

Bhí meas ag Bazin ar chineama Nua-Réalaíoch na 
hIodáile, scannáin a dhírigh ar thimpeallachtaí de 
chuid an lucht oibre agus a ndearnadh scannánú ar 
an chuid is mó acu ar an láthair. Bhí meas aige fosta 
ar shaothar Jean Renoir agus Orson Welles as an 
úsáid a bhain siad as seatanna leathana agus as an 

ghrianghrafadóireacht domhainfhócais. Mhothaigh 
sé go dtabharfadh na gnéithe sin níos mó saoirse 
don lucht féachana ciall a bhaint as a bhfaca siad 
ar an scáileán, mórán mar an gcéanna agus mar a 
dhéanfadh siad san fhíorshaol.
 
Shíl Bazin gur bhain an eagarthóireacht ón réaltacht 
mar tá ciall leis na híomhánna féin. Chonacthas dó 
gur bhrúigh an eagarthóireacht  ciall dhifriúil ar an 
réaltacht.

Teicnící an Réalachais

An Téic Fada

Is seat leanúnach é an téic fada; seans go mairfeadh 
sé roinnt nóiméad gan ghearradh. Thig leis líofacht a 
chur ar shraitheog agus teannas a ardú, mar is minic 
a úsáidtear é le druidim le buaicphointe. Léiríonn 
sé fosta eachtraí san fhíor-am agus cruthaíonn sé 
seachmall na réaltachta. Tá seo íorónta, mar is mó 
pleanáil agus cleachtadh a theastaíonn ó théic fada 
ná mar a theastaíonn ó mhórchuid na gcineálacha 
eile seat. Is gníomhaí an lucht féachana agus iad 
ag amharc ar théic fada mar go mbíonn siad ag 
síorfhaire ar rudaí a thiocfadh teacht isteach sa 
fhráma am ar bith, nó ar an méid a thiocfadh leis an 
charachtar a fháil amach roimh dheireadh an téic, 
agus ardaíonn sin an tnúthán acu.

Eiseamláirí le haghaidh staidéir:
Touch of Evil (Orson Welles, 1958) 
Amchód: 00:00:00 – 00:03:01

Citizen Kane (Orson Welles, 1941) 
Amchód 00:18:00 – 00:22:00

Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) 
Amchód 00:00:00 – 00:12:36

Cineamatagrafaíocht 
domhainfhócais

Sa chineamatagrafaíocht domhainfhócais, bíonn 
gach rud atá le feiceáil i bhfráma - sa tulra, sa 
mheánraon agus sa chúlra - i bhfócas ag an am 
chéanna. Leis seo a chur i gcrích, caithfidh an 
cineamatagrafaí soilsiú, comhdhéanamh, lionsa 
ceamara agus doimhneacht réimse a ionramháil. 
Tagraíonn doimhneacht réimse don fhad ón réad nó 
ón charachtar i dtosach na híomhá go dtí an réad nó 
an carachtar i gcúl na híomhá.
Le domhainfhócas a bhaint amach is gnách 

doimhneacht réimse mhór a bheith ann, is é sin fad 
mór idir an tulra agus an cúlra. De thairbhe úsáid 
an domhainfhócais, bíonn an mise-en-scène níos 
tábhachtaí agus níos ábhartha, mar is féidir gach 
rud a fheiceáil go han-soiléir. 

Is minic a chuirtear an domhainfhócas le chéile 
leis an domhainspás, is é sin carachtair nó réada 
suntasacha a chur i bplánaí difriúla sa radharc, sa 
tulra, sa mheánraon agus sa chúlra. Cuireann an 
domhainspás ar a chumas don chineamatagrafaí 
méid réad nó carachtar a ionramháil le ciall a chur in 
iúl. Má bhíonn méid mhór i réad sa fhráma, is mó an 
bhéim a bheidh air dá bharr.

Eiseamláirí le haghaidh staidéir:
Strangers on a Train (Alfred Hitchcock, 1951) 
Amchód: 00:05:50 – 00:06:50 Sa tsampla seo, 
cuirtear lastóir toitíní sa tulra. Beidh tábhacht leis 
an lastóir níos faide anonn sa scannán, nuair a 
dhéanfaidh an carachtar Bruno Anthony iarracht é 
a fhágáil ag láthair dúnmharaithe leis an mhilleán a 
chur ar a “chara” Guy Haines.

Citizen Kane (Orson Welles, 1941)  
Amchód: 01:18:46 – 01:19:00. Anseo, úsáidtear 
domhainfhócas agus domhainspás le go mbeidh 
Kane ina fhigiúr mór sa tulra agus é ag briseadh as a 
phost comhghleacaí agus iarchara atá ina sheasamh 
taobh thiar de.

Teicníc an Cheamara Láimhe

Bíonn cuma chreathach ar an phíosa 
scannánaíochta nuair a bhíonn an ceamara i 
lámha an oibreora ceamara in áit bheith gléasta 
ar thríchosach nó ar ghaireas eile. Tá sé deacair 
máistreacht a fháil ar an teicníc seo ach ligeann 
sí don scannánóir mothúchán dlúthphearsanta 
a chruthú agus is féidir léi cur le cumas an 
bhreathnóra dul i dteagmháil leis an aicsean. Ag 
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brath ar an tseánra agus ar an fheidhm a bhaintear 
as an teicníc seo, is féidir léi mearbhall agus 
mothúcháin dhoimhne a chothú, agus mothú an 
scannáin faisnéise a chruthú fosta, rud a dtig leis cur 
le cosúlacht na fírinne a chur ar radharc.

Bhí na ceamaraí luatha trom agus d’fhág sin go raibh 
sé níos deacra iad a úsáid ar an dóigh seo. Ba le linn 
an Dara Cogadh Domhanda a d’fhorbair teicníc an 
cheamara láimhe mar is ceart den chéad uair nuair 
a bhí ceamaraí níos éadroime ar fáil agus nuair a 
baineadh feidhm astu le fíorphíosaí scannánaíochta 
faisnéise a thaifeadadh. Ghlac an cineama, idir 
phríomhshruth is neamhspleách, leis an teicníc níos 
faide anonn.
 
Eiseamláirí le haghaidh staidéir:
Baineadh an-úsáid as teicníc an cheamara láimhe in 
The Blair Witch Project (Daniel Myrick agus Eduardo 
Sanchez, 1999) mar bhíothas ag iarraidh cuma 
píosaí scannánaíochta faisnéise ar thángthas orthu 
a chur ar an scannán.

Tógadh ábhar bolscaireachta an scannáin ar an 
choincheap gur fíor-eachtra a bhí sa scannán ar fad. 
Thacaigh úsáid an cheamara láimhe leis seo toisc 
go gcuireann sí cuma na hinchreidteachta ar an 
scannán.

Úsáidtear ceamara láimhe soghluaiste i rith The 
Bourne Supremacy (Paul Greengrass, 2004) le mothú 
de ghluaiseacht mhíshocair agus de neasacht a 
chur ar an iliomad móreachtraí corraitheacha atá sa 
scannán.

Is athchóiriú neamhghnách é Wuthering Heights 
(Andrea Arnold, 2011) ar an úrscéal chlasaiceach. 
Úsáideann Andrea Arnold, an stiúrthóir, ceamara 
láimhe le cur leis an mhothú réalachais agus le 
déine na mothúchán sa chumann mhí-ámharach 
rómánsach idir Cathy agus Heathcliff a mhéadú.

Leanúnachas Ama agus Spáis

Déantar an t-am imeartha agus an spás araon a 
thógáil go saorga sa scannánaíocht, cé go bhfuil an 
chuma orthu go bhfuil siad leanúnach,
agus líneach. Léirítear iad mar iomlán aontaithe 
lena léiriú an dóigh a mbímid ag tuiscint eachtraí 
san fhíorshaol. Is é an cuspóir anseo ná a chinntiú 
go bhfuil an lucht féachana ábalta rudaí a chur i 
gcomhthéacs agus an dóigh a bhfuil carachtair, 
suíomhanna agus eachtraí ceangailte lena chéile.
Is gá an spás agus an t-am a chomhdhlúthú trí úsáid 
na heagarthóireachta leanúnachais.

Úsáid Ceamaraí TCI (CCTV) nó 
Píosaí Scannáin ó Nuacht Teilifíse

Go teoiriciúil, laghdaíonn scannáin TCI gné na 
hidirghabhála ina chruthú, mar ní bhíonn duine 
ar bith i mbun an cheamara a oibriú. Thig leis seo 
cuidiú le cuma na réaltachta a chruthú. Is minic a 
úsáidtear TCI i scéinséirí le cur leis an teannas agus 
le heachtraí a thabhairt ó radharc scortha anuas, 
san áit a bhfeictear figiúr bagrach ag druidim le 
híospartach nach bhfuil a fhios aige nó aici go 
bhfuil rud ar bith cearr, mar shampla. Scannáin eile 
a úsáideann TCI agus píosaí scannáin ón teilifís, is 
minic a bhíonn faireachas mar théama acu agus is 
féidir le píosaí scannáin den chineál seo a bheith ina 
ndlúthchuid dá n-insintí.

Aithníonn an lucht féachana píosaí scannáin on 
nuacht, san am chéanna, mar fhoinse ‘fhíriciúil’ 
tuairiscí, agus cuireann sin le mothú an réalachais. 
Is minic a úsáidtear sraitheoga den chineál seo i 
scannáin le cúlra a léiriú do na heachtraí atá ag tarlú 
san insint, amhail tuairiscí nuachta de thubaistí, nó 
móreachtraí apacailipteacha, mar shampla.

Eiseamláirí le haghaidh staidéir:
Sa scannán Romeo and Juliet (Baz Luhrmann, 
1996) baintear úsáid as TCI agus as píosaí scannáin 
nuachta araon i montáis i dtús an scannáin ionas go 
dtuigfeadh an lucht féachana an foréigean agus an 
t-achrann fadtréimhseach atá ag dul ar aghaidh idir 
muintir Capulet agus muintir Montague.

Baintear úsáid as píosaí scannáin faireachais tríd an 
scannán Enemy of the State (Tony Scott, 1998) agus 
tá áit lárnach acu ina insint.

Scannánú ar an tSuíomh

Seo an cleachtas ina ndéantar scannánú sa tsuíomh 
fhíor ina bhfuil an scéal lonnaithe seachas ar sheit 
a tógadh. An chuid is mó de na scannáin, úsáideann 
siad idir sheiteanna agus scannánú ar an suíomh.

Má dhéantar scannánú ar an suíomh, is mó an 
seachmall réaltachta a chuireann sin ar an lucht 
éisteachta. Cuireann sé ar chumas an scannánóra 
rudaí a chur sa chomhthéacs ina bhfuil siad san 
fhíorshaol agus cuireann sé deiseanna ar fáil don 
réaltacht agus don mhórthaibhsiú araon.
Ach b’fhéidir nach mbeadh an smacht céanna ag an 
scannánóir ar an timpeallacht mar gheall air sin. Sin 
an fáth a mbíonn scannánóirí go minic ag roghnú 
suíomhanna praiticiúla de rogha ar fhíoráiteanna 
nach mbeadh an scannánú praiticiúil iontu.
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Baineann scannáin eile úsáid as fíorshuíomhanna, 
nach bhfuil oiriúnú déanta orthu ar dhóigh ar bith.

Eiseamláirí le haghaidh staidéir:
Tá an scannán Escape From New York (John 
Carpenter, 1981) suite i Manhattan tréigthe tréimhse 
ghairid san am atá le teacht, ach rinneadh na 
radhairc de shráideanna folamha ag titim as a chéile 
a scannánú i gcuid de St Louis Thoir a ndearnadh 
dochar dó le linn dóiteáin.

Rinne John Cassavetes, atá clúiteach as a stíl 
stiúrthóireachta thobchumadóireachta, roinnt 
dá chuid scannán a scannánú go hiomlán ar an 
tsuíomh agus thart timpeall ar Nua-Eabhrac. Sa 
scannán Shadows, (1958 / athchóirithe 1959) ní 
bhfuarthas ceadúnais scannánaíochta ar bith agus 
mar sin de, bhí ar an chliar aisteoirí agus ar an 
fhoireann araon bheith réidh le bogadh a luaithe 
agus a tosaíodh ar an scannánú. Bhí rún ag an 
stiúrthóir go gcuirfeadh sin leis an mhothú faisnéise 
agus le cumha fhírinneach an scannáin.

Na seatanna amuigh in Odd Man Out (Carol Reed, 
1947), rinneadh iad ar an tsuíomh i mBéal Feirste, 
ach rinneadh na seatanna istigh ar sheiteanna i 
Sasana.

Aisteoireacht Nádúraíoch

Is stíl aisteoireachta é seo a dhéanann 
iarracht seachmall na réaltachta a chruthú. In 
aisteoireacht nádúraíoch bainfidh aisteoirí úsáid as 
gníomhaíochtaí fisiceacha coitianta in áit geáitsí 
míchuíosacha neamhréalaíocha a úsáid agus beidh 
aidhm acu a gcuid línte a rá ar dhóigh atá inchreidte 
agus a bhfuil cruth na fírinne orthu. In amanna, thig 
le haisteoirí labhairt ag an am chéanna nó ligean 
d’abairtí teacht chun deiridh i lár báire.

Is fearr le stiúrthóirí áirithe a gcuid aisteoirí a 
spreagadh tobchumadóireacht a dhéanamh agus iad 
ag aisteoireacht, amhail an stiúrthóir ón Bhreatain, 
Mike Leigh, agus an stiúrthóir Meiriceánach John 

Cassavetes, a úsáideann scripteanna mar chreatlach, 
agus a thugann imlíne gharbh do na haisteoirí den 
rud atá de dhíth agus ansin spreagann siad iad 
le hidirghníomhú agus le tobchumadóireacht a 
dhéanamh.

Fuaim Insinte agus Ceol a Úsáid

Is minic a úsáideann scannánóirí ceol neamhinsinte 
leis an ghiúmar agus brí na radharc a fheabhsú.
Ar an lámh eile, is é atá i gceist le fuaim insinte ná 
fuaim agus ceol a eascraíonn as saol an scannáin 
agus mar sin de is iad na fuaimeanna iad a bhfuil na 
carachtair ar an scáileán ábalta iad a chluinstin agus 
blaiseadh díobh.

Mura n-úsáidtear ach na fuaimeanna insinte seo 
san fhuaimrian, cuidíonn sin le cur leis an mhothú 
réalachais.
 
Eiseamláirí le staidéar a dhéanamh orthu:
Úsáideann Alfred Hitchcock fuaim insinte go an-
éifeachtach i ngach áit ina scannán, Rear Window 
(1954). Tá cos bhriste ag carachtar James Stewart 
agus bíonn sé ag amharc amach ar chlós an lá ar 
fad.

Bíonn fuaimeanna na ndaoine i ngach árasán ag 
teacht chuige ar an aer agus de réir a chéile, tá sé 
ábalta a gcuid scéalta a chur le chéile. In amanna 
bíonn na fuaimeanna agus na guthanna seo doiléir, 
go díreach mar a bheadh siad san fhíorshaol.

Sa scannán Children of Men (2006), roghnaíonn 
Alfonso Cuarón gan aon rud ach fuaim insinte a 
úsáid do na mórphíosaí pleanáilte sa scannán, 
turas contúirteach de shiúl cos trí cheantar cogaí. 
Bíonn atmaisféar fírinneach ar an tsraitheog mar 
gheall ar an easpa ceoil, mar níl rud ar bith ann le 
haird an lucht féachana a bhaint d’fhuaimeanna na 
coimhlinte.


