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COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• An téarma Film Noir a shainaithint agus a 

mhíniú;
• bunús Film Noir agus tionchar an 

Eispriseanachais Ghearmánaigh ar 
scannánóirí Hollywood a mhíniú;

• na gnéithe seo a leanas de Film Noir a phlé 
agus a bhfeidhm a mhíniú:
– íocónagrafaíocht;
– suíomh;
– insint;
– stíl;
– carachtair;
– téamaí; agus

 
• tionchar an fhicsin coireachta ‘cruabhruite’ ar 

Film Noir a thuiscint, ar a n-áirítear:
– scéalta dorcha uirbeacha a léiríonn 

saol corbach atá dúghafa ag an tsaint, 
foréigean agus cumhacht;

– cineálacha carachtar amhail an frithlaoch 
de bhleachtaire príobháideach ciniciúil 
agus an femme fatale mímhacánta;

– íocónagrafaíocht an bhleachtaire 
phríobháidigh agus suíomh spásanna 
dorcha na cathrach;

– insintí an chéad phearsan a chuireann 
coireacht in iúl go suibiachtúil ó phointe 
féachana an choirpigh; agus

– téamaí amhail síceolaíocht na coireachta, 
an dóigh a mbíonn príomhcharachtair 
meallta i dtreo na coireachta mar gheall ar 
locht taobh istigh díobh; agus

• an comhoibriú uathúil a tharlaíonn idir an 
stiúrthóir agus an cineamatagrafadóir in Film 
Noir agus san Eispriseanachas Mheiriceánach 
a mhíniú.

Film Noir

Inneachar an Chúrsa

Ba iad na léirmheastóirí scannán ón Fhrainc a 
d’úsáid an téarma Film Noir ar dtús i Mí Lúnasa 
1946. D’úsáid siad é le cur síos ar stíl nua 
fhaiseanta agus cheannródaíoch den scannán 
coir-scéinséara ó Hollywood; scannáin ar nós 
The Maltese Falcon, (John Huston, 1941) Double 
Indemnity (Billy Wilder, 1944), Laura (Otto 
Preminger, 1944) agus Murder, My Sweet (Edward 
Drmytryk).

De ghnáth sa stair, déantar cur síos ar Film Noir 
mar mheascán idir an fhicsean coireachta agus an 
tEispriseanchas Gearmánach. Baineann an téarma 

fosta, mar a scríobhann an staraí scannán James 
Naremore le “tréithe físiúla agus insinte áirithe, 
grianghrafadóireacht eochair-íseal, íomhánna de 
shráideanna fliucha cathrach agus suim rómánsúil 
sna femmes fatales”. (Naremore, 1998)

De réir mhórchuid na dtráchtairí, thosaigh ré an 
Film Noir sa bhliain 1941 le The Maltese Falcon 
agus chríochnaigh sé sa bhliain 1958 le Touch of 
Evil ó Orson Welles.

Ach creideann roinnt tráchtairí gur thosaigh noir i 
bhfad ní ba luaithe agus nár imigh sé riamh. 
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Film Noir agus an tEispriseanachas 
Gearmánach

D’éalaigh a lán gairmithe agus ealaíontóirí scannán 
ón Ghearmáin agus ón Ostair faoi riail na Naitsithe 
sna 1930idí agus chuir fúthu sna Stáit Aontaithe.  
Leis an imirce seo tugadh tallann agus scileanna a 
d’fhorbair i dtionscal scannánaíochta na Gearmáine 
go Hollywood.
 
Bhí tionchar ollmhór aige seo ar éabhlóid na 
dteicnící agus na gcoinbhinsiún ar baineadh úsáid 
astu i scannánaíocht Hollywood.
 

D’fhás an Film Noir as an mheascán seo de 
thionchair agus mar sin de, tá roinnt tréithe i 
gcoitianta aige le hEispriseanachas Gearmánach, 
mar shampla:

•  Déanann Film Noir iarracht an taobh 
inmheánach síceolaíoch agus mothúchánach dá 
charachtair a léiriú trí ghiúmar agus atmaisféar 
a chruthú tríd an úsáid a bhaineann sé as stíl 
fhísiúil; agus

•  Baineann Film Noir, go díreach cosúil le 
scannáin Eispriseanachais Ghearmánaigh, úsáid 
chruthaitheach as soilsiú, claonuillinneacha 
agus comhdhéanamh neamhchoitianta seat.

Saintréithe Film Noir

Insint

Athchóirithe ar úrscéalta coireachta a bhí i gcuid 
mhór de na scannáin noir. Ba iad na coirscéalta 
cruabhruite ó údair ar nós Dashiell Hammett, 
Raymond Chandler, James M. Cain agus Cornell 
Woolrich a bhí mar fhoinse do chuid mhór de na 
scannáin noir chlasaiceacha. Ba é John Huston a 
chuir tús leis an nós scannán a dhéanamh de na 
húrscéalta coireachta, leis an athchóiriú a rinne 
sé ar The Maltese Falcon sa bhliain 1941 a bhí 
bunaithe ar an úrscéal le Dashiell Hammett. Go 
gairid ina dhiaidh seo tháinig Double Indemnity 
(stiúrtha ag eisimirceach ón Ghearmáin, Billy 
Wilder, 1944), Mildred Pierce (Michael Curtiz, 1945) 
agus The Postman Always Rings Twice (Tay Garnett, 
1946) iad uilig ó úrscéalta le James M. Cain agus 
na scannáin a cuireadh in oiriúint ó úrscéalta 
Raymond Chandler, The Big Sleep (Howard Hawks, 
1946) agus Murder, My Sweet (1944) a bhfuil ról 
lárnach ag an bhleachtaire phríobháideach Philip 
Marlowe iontu.
 
Tá scannáin chlasaiceacha eile den film noir a 
bhfuil an bhleachtaireacht mar struchtúr insinte 
iontu. Ina measc seo tá The Killers (Robert Siodmak, 
1946), Out of the Past (Jacques Tourneur, 1947), The 
Big Heat (Fritz Lang, 1953), Kiss Me Deadly (Robert 
Aldrich, 1955), agus The Big Combo (Joseph H. 
Lewis, 1955).

Bíonn a lán scannán de chuid an film noir ag aistriú 
insint faoistine na litríochta coireachta chuig 
guthú céad phearsan ón phríomhcharachtar a 
bhfuil droch-chinniúint i ndán dó. Is minic a bhíonn 

scannáin noir ag tosú i ndeireadh na hinsinte agus 
ag insint a scéil mar spléachadh siar.
 
Eiseamláir chlúiteach de seo ná scannán noir Billy 
Wilder a rinneadh in 1950, Sunset Boulevard, a 
thosaíonn le corp á aimsiú i linn snámha. Is é an 
príomhcharachtar, Joe Gillis, an corpán, agus tá sé 
ag insint an scéil mar spléachadh siar ón tsaol eile.

Bíonn saol na scannán Noir cam, bagrach 
agus foréigneach. Dar le léirmheastóirí na 
scannán Francach, is é an insint scannán noir 
is tipiciúla ná tromluí eiseach nach dtig leis an 
phríomhcharachtar múscailt as choíche. Is duine 
é a bhfuil droch-chinniúint i ndán dó, agus é ag 
taisteal trí dhomhan coiriúlachta agus cur i 
gcéill, go dtí go ndéanann an femme fatale ar thit 
sé i ngrá léi feall air sa deireadh. Mar gheall ar 
na scéimeanna soilsithe eispriseanaíocha agus 
uillinneacha ceamara neamhchoitianta, bíonn 
mothú ann go bhfuil sé sáinnithe agus an laoch 
ag taisteal trí phlota atá chomh casta le cathair 
ghríobháin.
 

Stíl Fhísiúil agus Íocónagrafaíocht

Is é an tréith is suntasaí atá ag Film Noir ná a stíl 
fhísiúil, seachas an scéal ná cineál an charachtair. 
Chruthaigh cineamatagrafadóirí, dearthóirí feistis, 
stiúrthóirí ealaíne agus dearthóirí léirithe an stíl 
seo. Is féidir tionchar fadtéarmach film noir ar 
gach seánra den scannánaíocht in Hollywood a 
fheiceáil inniu i réimse scannán atá chomh difriúil 
lena chéile le Blade Runner (Ridley Scott, 1982), 



3© CCEA 2016

COMHAD FÍRICÍ: EALAÍONA ÍOMHÁ GHLUAISTE LEIBHÉAL AS GCE / FILM NOIR

Se7en (David Fincher, 1995), Barton Fink (Joel Coen, 
Ethan Coen, 1991) agus Sin City (Frank Miller, Robert 
Rodriguez, 2005) An stíl fhísiúil atá ag film noir, 
mar a scríobh James Naremore, “is é a saintréith ná 
comhdhéanaimh frámaí neamhchothromaithe a 
chuireann corrabhuais ort, contrárthachtaí láidre 
den tsolas agus den dorchadas, a lán scáileanna 
agus réimsí dorchadais taobh istigh den fhráma, an 
teannas físiúil a chruthaíonn uillinneacha aisteacha 
ceamara...

Anuas air sin, maidir le film noir, ní 
maisiúcháin amháin iad nó ciútaí reitriciúla 
iad an comhdhéanamh agus na huillinneacha 
míchompordacha seo, ach is iad croíshubstaint an 
scannáin iad.” (Naremore, 1998)

Ina haiste cheannródaíoch Women in Film Noir, 
sainaithníonn Janey Place, scoláire scannánaíochta, 
roinnt de na príomh-mhóitífeanna físiúla 
den femme fatale: íocónagrafaíocht amhail 
ghruaig fhada, éadaí galánta, smideadh, seodra 
agus caitheamh toitíní, cruthaíonn siad íomhá 
chumhachtach de threallús gnéasach agus de 
tharraingteacht rómánsúil.

Sa Film Noir, fuair Eispriseanachas ábhar fiúntach 
sa fhrithlaoch eiseamláireach Mheiriceánach, 
mar a mhíníonn Place: “An stíl fhísiúil atá i 
film noir, léiríonn sé an giúmar ceannasach 
(neamhchobhsaíocht shíceolaíoch agus 
neamhchinnteacht mhorálta na bhfear, paranóia, 
clástrafóibe, éadóchas agus mar sin de) trí úsáid 
eispriseach a bhaint as an dorchadas. Thig leis 
an dorchadas seo bheith fíor, le suíomhanna san 
oíche nó gan mórán soilse in úsáid. Fosta, is féidir 
gur dorchadas síceolaíoch a bhíonn i gceist, a 
chuirtear in iúl trí úsáid a bhaint as scáileanna agus 
clástrafóibe a fhaigheann an lámh in uachtar ar an 
charachtar, bíodh sé taobh istigh nó taobh amuigh.” 
(Place, 1980)
 
Téann sí ar aghaidh lena mhíniú nach dtugann 
saol dorcha scáileach na scáthchruthanna, na 
scáileanna, na scáthán agus na bhfrithchaitheamh 
mórán deise do na carachtair sna scannáin ná don 
lucht féachana atá ag amharc orthu a thuiscint cá 
háit a bhfuil siad ná cá háit a bhfuil a dtriall.

Bhíodh stiúrthóirí agus cineamatagrafadóirí ag 
comhoibriú go dlúth lena chéile sa Film Noir agus ag 
comhroinnt cur chuige radacach maidir le soilsiú 
agus comhdhéanamh.
 
Síltear go bhfuil John Alton ar dhuine de na 
cineamatagrafadóirí Noir is fearr dá raibh ann. Chuir 
Alton barr feabhais ar chuid mhór de na teicnící 

ceamara agus soilsithe stílithe a bhaineann le Film 
Noir, lena n-áirítear uillinneacha ceamara radacacha, 
lionsaí leathanuilleacha, comhdhéanaimh 
domhainfhócais, úsáid bharócach de cheamaraí ar 
leibhéal íseal agus doimhneacht réimse ghéar.
Meastar gur tagarmharc sa tseánra noir é a obair 
cheannródaíoch leis an stiúrthóir Anthony Mann 
ar scannáin ar nós T-Men (1947) Raw Deal (1948) 
agus He Walked by Night (1948). Bhain John Alton 
clú agus cáil amach mar an té a scríobh saothar 
tábhachtach ar an chineamatagrafaíocht ‘Painting 
with Light’, atá go fóill i gcló. Pléann Alton sa 
leabhar, an tábhacht a bhaineann le ‘soilsiú Jimmy 
Valentine’, nó príomhsholas a chur go díreach thíos 
faoi aghaidheanna na mbithiúnach, sa dóigh is go 
mbíonn cuma ghránna orthu. I sraitheog chlúiteach 
ó T-Men (34:32 – 35:00), leis an stiúrthóir Anthony 
Mann, déanann beirt fhear comhrá os cionn scáthlán 
lampa, agus déanann Alton iad a scannánú ó thíos 
faoin lampa, agus díríonn sé go díreach aníos ar 
smigeanna na bhfear le lionsa rí-leathanuilleach a 
chuireann a n-aghaidheanna as a riocht ionas go 
bhfuil siad ró-fhada agus gránna.

Tréith fhísiúil uathúil eile a bhaineann le saothar 
Alton ná comhdhéanaimh atá diamhair agus asláir, 
ina bhfaightear spléachadh gasta ar dhuine aonair 
ag bunchoirnéal an fhráma.

Cás-Staidéar: Double Indemnity 
(1944)

Cuid mhór de na heochairghnéithe den Film Noir, is 
féidir iad a shainaithint sa scéinséir tháblóideach 
coireachta Double Indemnity. Ba é an scannánóir 
Giúdach Billy Wilder stiúrthóir an scannáin, duine a 
d’fhás aníos i Vín na hOstaire agus a bhog go Beirlín 
in 1926 sular theith sé ón Ghearmáin in 1933 nuair 
a tháinig na Naitsithe i réim. Bhí an script scannáin 
bunaithe ar an úrscéal Double Indemnity le James 
M. Cain.  Ba é comhscríbhneoir scripte Wilder an 
t-úrscéalaí Raymond Chandler, a chruthaigh an 
bleachtaire príobháideach soiniciúil Philip Marlowe, 
agus a scríobh na húrscéalta The Big Sleep agus 
Murder, My Sweet, ar cuireadh in oiriúint don 
scáileán iad le linn na tréimhse seo.
 
Baineann Chandler feidhm as an chomhrá 
dheisbhéalach chéanna óna úrscéalta Marlowe sa
script scannáin. Tá an scannán suite i gcathair Los 
Angeles. De réir an staraí scannán Richard Schickel, 
“tá mothú láidir áite sa scannán - níl scannán ar 
bith eile ina bhfuil tuiscint níos fearr ar an chuma a 
bhí ar Los Angeles lena linn – ach san am chéanna 
cuireann sé fuinneamh agus atmaisféar séimh den 
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bhagairt sa réaltacht sin.” (Schickel, 1992)

Úsáideann Double Indemnity struchtúr insinte 
neamhlíneach ina bhfuil an príomhcharachtar fir 
Walter Neff ag admháil go raibh ról aige i bplota 
dúnmharaithe agus i gcaimiléireacht árachais sa 
chéad chúig nóiméad den scannán. Insítear an scéal 
i spléachadh siar trí ghuthú chéad phearsan Neff. 

Is í an príomhcharachtar a bhrúnn an plota ar 
aghaidh ná Phyllis Dietrichson a cheannaíonn 
árachas tionóisce go rúnda dá fear céile, atá saibhir, 
ó fhear díolta árachais darb ainm Walter Neff. Is 
í an bainisteoir meallacach Barbara Stanwyck a 
dhéanann ról Phyllis, agus déanann sí í mar femme 
fatale cruthanta, a chuireann Neff faoi dhraíocht 
agus a chuireann air a fear céile a mharú.
Ón chéad uair a fheictear í, agus gan ach tuáille 
folctha uirthi, bíonn Phyllis muiníneach as a 
gnéasacht féin, agus an ceamara ag frámáil an 
bhráisléid ar chaol a coise i seat teann. Lena 
gníomhaíochtaí ar fud an scannáin, nochtaítear í 
mar charachtar neamhthrócaireach fuarchroíoch a 
scaoileann Neff sa deireadh agus í ag rá;” “Ní raibh, 
ní raibh grá agam duit riamh, a Walter. Duitse ná 
do dhuine ar bith eile. Tá mé lofa go dtí ceartlár mo 
chroí.”

D’aithin Wilder go bhfuil stíl fhísiúil Double 
Indemnity faoi chomaoin ag scannáin a d’eascair as 
gluaiseacht an Eispriseanachais Ghearmánaigh.
 

Bíonn áit thábhachtach ag soilsiú beag agus 
scáileanna bagracha i gcuid mhór de na radhairc 
is tábhachtaí ann. Nuair a thugann Phyllis a 
céad chuairt ar árasán Walter Neff, fanann sé ina 
sheasamh sa dorchadas, agus an t-aon solas atá 
ann, tá sé ag teacht ó shoilse na sráide.
 
Ar an dóigh chéanna, tarlaíonn radharc an 
dúnmharaithe sa dorchadas, agus tá an trácht ag 
soilsiú an chairr taobh istigh agus é ag dul thart. Mar 
a deir Jurgen Muller sa leabhar Film Noir: 100 All-
time Favourites, “ bíonn cineamatagrafaíocht John 
Seitz dár stiúradh tríd an dearadh soilsithe thipiciúil 
den film noir, rud a chuireann go mór leis an mhothú 
den droch-chinniúint in Double Indemnity.
 
An úsáid lom, eispriseanaíoch den tsolas agus 
den dorchadas, sáinníonn sé Walter go físiúil agus 
scáileanna na ndallóg á cheapadh mar a dhéanfadh 
barraí príosúin.” (Het Brugge, 2014)
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