
1

 MONTÁIS SHÓIVÉADACH

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• feasacht a léiriú ar bhunús na Montáise 

Sóivéadaí agus ar na teoiricí nua 
eagarthóireachta a tháinig as an Rúis;

• feasacht a léiriú ar an ghaolmhaireacht idir 
Montáis Shóivéadach agus fótamontáis;

• stíl foirmiúlachais na Montáise Sóivéadaí a 
shainaithint agus an dóigh ar chuir sí dúshlán 
ar choinbhinsiúin na stíle leanúnachais a 
mhíniú;

• stíl foirmiúlachais na Montáise Sóivéadaí in 
eochairshamplaí den chineama Shóivéadach a 
phlé;

• tionchar na Montáise Sóivéadaí ar shaothar 
scannánóirí ina dhiaidh sin a shainaithint; 
agus

• stíleanna eagarthóireachta na scannánóirí a 
raibh tionchar ag an Mhontáis Shóivéadach 
orthu a anailísiú.

 MONTÁIS SHÓIVÉADACH

Inneachar an Chúrsa

Cur chuige nua sa scéalaíocht chineamatach a 
bhí sa Mhontáis Shóivéadach a d’fhorbair grúpa 
físeach de scannánóirí Rúiseacha sna 1920idí, ar a 
n-áirítear, Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Vsevolod 
Pudovkin agus Alastar Dovzhenko. Bunaithe ar an 
phrionsabal gurb í an eagarthóireacht bunchloch 
ealaín na scannánaíochta, is í an Mhontáis 
Shóivéadach ceann amháin de na gluaiseachtaí 
foirmiúlachais is suntasaí sa scannán thostach 
agus tá tionchar aici go fóill ar an scannánaíocht sa 
lá atá inniu ann.

Bunús na Montáise Sóivéadaí

Baineann bunús na Montáise Sóivéadaí leis an 
tsuaitheadh a bhí ann mar thoradh ar Réabhlóid 
na Rúise, Deireadh Fómhair 1917. Eachtra ollmhór 

pholaitiúil a bhí ann a thug dúshlán ar an ord 
dhomhanda sheanbhunaithe agus a thóg bealaí 
nua isteach le smaoineamh a dhéanamh ar an 
ealaín, cultúr agus polaitíocht. Theastaigh ó 
cheannairí na réabhlóide Boilséiveach tús a chur le 
domhan úrnua de chumhacht na n-oibrithe agus 
streachailt i gcoinne na n-aicmí ceannais.
 
Bhí borradh faoin nuálaíocht agus faoi rudaí nua 
a thriail sna healaíona mar gheall ar an réabhlóid 
mar a mhíníonn an staraí scannán David Gillespie, 
“Tréimhse spreagúil ealaíne a bhí sa Rúis sna 
1920idí agus bhí cuid mhór den chrostoirchiú 
chultúrtha ann nuair a bhí ealaíontóirí de 
chineálacha agus de speisialachais éagsúla 
ag iarraidh foirmeacha nua agus bealaí nua 
mothúcháin agus cumarsáide sa chruthaitheacht 
acu a chruthú.
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D’amharc ceannairí na mBoilséiveach ar ealaín nua 
an chineama mar uirlis chumhachtach oideachais 
agus teagaisc do mhuintir na Rúise, ar dhaoine 
neamhliteartha iad formhór acu.

Le linn Chogadh Cathartha na Rúise (1919-1921) 
seoladh traenacha speisialta amach faoin tuath le 
scannáin ghairide bholscaireachta faoin réabhlóid 
a thaispeáint. Chuaigh na scannáin seo go mór i 
gcion ar dhaoine mar ba é seo an chéad uair riamh a 
chonaic pobail tuaithe íomhánna gluaiste.
 
De réir David Gillespie, bhí scannánóirí na Rúise, 
“tiomanta d’fhoirm ealaíne a fhorbairt a bhí éagsúil 
leis an cheann a bhí á chleachtadh in Hollywood...
D’amharc an chuid is mó de na stiúrthóirí ar an 
scannánaíocht, ní mar mheán siamsaíochta, ach 
go príomha mar mhodh ar leith le smaointe agus le 
híomhánna a dhíriú ar an bhreathnóir, mar ghléas 
bolscaireachta. Bhain fonn an athraithe agus fonn 
na healaíne nua cineamataí le hidé na montáise.” 
(Gillespie, 2000)

Réamhtheachtaithe na Montáise 
Sóivéadaí

I measc réamhtheachtaithe na Montáise Sóivéadaí 
tá ealaíontóirí Tógachaíocha na Rúise amhail 
Alexander Rodchenko, a bhain triail as teicnící 
na fótamontáise, ag cruthú neas-suíomhanna 
cumhachtacha trí íomhánna codarsnacha 
fótagrafacha a ghearradh suas agus iad a chur le 
chéile arís mar cholláisí suntasacha.

Chuidigh Lev Kuleshov fosta, an chéad teoiricí 
den chineama Shóivéadach, leis an bhealach a 
réiteach don Mhontáis Shóivéadach. Ba é “iarmhairt 
Kuleshov”, a tugadh ar na teoiricí a bhí aige ar 
na patrúin eagarthóireachta a thugann struchtúr 
d’insint an scannáin, a bhí bunaithe ar staidéar ar na 
scannáin Hollywood de chuid D.W. Griffith.

Bhí Eisenstein agus a chomhghleacaithe tógtha go 
háirithe leis na teicnící eagarthóireachta a bhí in 
úsáid ag Griffith amhail trasghearradh, ach chreid 
siad go bhféadfaí an eagarthóireacht a úsáid ar 
dhóigh i bhfad níos éifeachtaí.

Cás-Staidéar: Battleship Potemkin 
le Sergei Eisenstein

Rinne Eisenstein trí scannán thostacha a stiúradh 
- Strike (1925), Battleship Potemkin (1925) agus 
October (1928) - ag úsáid cur chuige nua dásachtach 
don eagarthóireacht a d’fhág coinbhinsiúin stíl 
leanúnachais Hollywood i leataobh ar dhóigh 
radacach.

Insíonn Battleship Potemkin scéal faoi cheannairc 
mairnéalach i gcabhlach Mhuir Dhubh na Rúise le 
linn na réabhlóide a theip in 1905. Bhí an gnáth-
phríomhscannán in 1925, 90 nóiméad ar fad agus 
bhí thart ar 600 seat ann.

Cé nach raibh Battleship Potemkin ach 80 nóiméad 
ar fad, bhí 1346 seat ann, agus níor mhair cuid acu 
ach codán de shoicind.

Tá lárshraitheog phleanáilte an scannáin, an sléacht 
ar chéimeanna Odessa, ar an tsraitheog is cáiliúla i 
stair na scannánaíochta (00:49:00-00:55:43).

Scaoiltear saor ina iomláine éifeacht phléascach 
na heagarthóireachta montáise rí-ghasta i léiriú 
Eisenstein ar an ionsaí bhrúidiúil ag buíonta de na 
Cosacaigh ar na sluaite éidreoracha agus iad ag 
teitheadh síos na céimeanna.
 
Mar a mhíníonn Marilyn Fabe, “Bhí Eisenstein 
den tuairim nár chóir go leanfadh leanúnachas 
ceart scannánaíochta go réidh, ach trí shraith de 
gheiteanna.

Nuair is féidir, rinne sé iarracht cineál de choimhlint 
fhísiúil nó neamhleanúnachas a chruthú idir an 
dá sheat, agus é mar aidhm aige preab a bhaint as 
sícé an bhreathnóra. Bhí sé i gceist go gcruthódh na 
pléascanna físiúla ar an scáileán foinse leanúnach 
de spreagthaigh nó geiteanna leis an lucht féachana 
a choinneáil lánmhúscailte. 

Chruthaigh Eisenstein coimhlintí optúla trí 
sheatanna a neas-suí a raibh codarsnacht fhísiúil ag 
a n-eilimintí grafacha.  Mar shampla, lean sé seat 
rí-fhada de lucht chathair Odessa agus iad ag rith 
síos na céimeanna le seat rítheann de chosa an fhir 
atá ar tí titim... rinne sé eagarthóireacht ar phíosaí 
scannáin sa dóigh gur tháinig gluaiseachtaí treo 
taobh istigh de sheatanna neas-suite, salach ar a 
chéile. Ciallaíonn sé seo go mbeadh seat de shlua ag 
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rith i dtreo taobh clé an scáileáin ag teacht salach 
sa chéad seat eile ar íomhá den slua ag rith i dtreo 
taobh deas an scáileáin.” (Fabe, 2004)

Bhí an struchtúrú seo d’insint scannáin mar shraith 
de choimhlintí míofara i gcodarsnacht go mór leis an 
leanúnachas réidh den Stíl Chlasaiceach Hollywood, 
áit ar bhog déanamh na seatanna de réir a chéile 
ó sheat fada go meánseat go seat teann. Bhí sé i 
gceist ag rialacha stíl an leanúnachais athruithe 
tobanna i méideanna na seatanna a sheachaint 
mar chonacthas go raibh sé seo ag cur as don lucht 
féachana, ag tarraingt aird ar an eagarthóireacht 
agus ag cur isteach ar an bhreathnóir agus é sáite sa 
scéal.

Is chuige sin go díreach an aidhm a bhí le teicnící 
garbha Eisenstein san eagarthóireacht montáise, 
éifeacht an díchumtha agus éifeacht an chur isteach 
a bhaint amach.

Bhí sé ar intinn ag Eisenstein i sraitheog Odessa 
mearbhall a chur ar an bhreathnóir d’aon ghnó le 
léiriú a thabhairt ar an réaltacht scanrúil de bheith 
sáinnithe faoi thine mharfach.

Ní chuirtear suíomh cobhsaí féachana ar fáil don 
lucht féachana mar a bheifí ag súil leis i scannán 
Hollywood. Ní thaispeántar seat bunaidh riamh de 
Chéimeanna Odessa. Ní thaispeántar ach giotaí 
d’íomhánna de dhaoine ag rith síos na céimeanna, 
iad curtha in eagar le chéile le seatanna teanna rí-
ghasta de dhaoine aonair a bhfuil scaoll orthu agus 
iad á scaoileadh ag saighdiúirí. Tá teannas trámach 
an phram atá ó smacht i gcroílár na sraitheoige, 
agus ní bhíonn a fhios againn riamh cad é a tharla 
dó. 

Mar a mhíníonn, Marilyn Fabe, “Oibríonn leis an 
easpa treoshuíomh spásúil ar chéimeanna Odessa 
mar chuireann sé iallach ar an lucht féachana 
taithí a bheith acu ar chuid den mhearbhall 
intinne chéanna agus den dul ar strae atá na 
daoine ar na céimeanna ag fulaingt... Luas gasta 
na heagarthóireachta, a chaitheann aird an 
bhreathnóra ó áit go háit, agus chomh maith 
leis sin léiríonn sé an dóigh fhiáin a rachadh aird 
duine ó mhothúchán amháin go ceann eile nuair 
atá imní nó scaoll ar dhuine. Sa dóigh seo, tríd an 
eagarthóireacht aige, aistríonn Eisenstein scaoll 
na ndaoine ar na céimeanna go dtí an breathnóir.” 
(Fabe, 2004)

Oidhreacht na Montáise Sóivéadaí

D’fhág nuálaíochtaí i sraitheog Chéimeanna Odessa 
oidhreacht den inspioráid ealaíne do na glúine 
de scannánóirí. Do stiúrthóirí neamhspleácha 
scannán amhail Sally Poller léirigh sé cumhacht 
dhomhain theanga na scannánaíochta agus an rud 
a d’fhéadfadh an cineama a bhaint amach nuair 
a thrasnaigh na scannánóirí teorainneacha stíl an 
leanúnachais.

Dúirt sí agus í faoi agallamh ag Renny Bartlett ina 
chlár faisnéise teilifíse ar Battleship Potemkin, “Ar 
bhreathnú siar dom anois, ceapadh cuid mhór rudaí 
don scannán, rudaí a shíleann daoine go bhfuil siad 
á gceapadh anois – amhail ceamara a cheangal de 
chorp agus ag rith síos an staighre; seat leanúna; ag 
gearradh ó sheat leathan go seat rítheann; go leor 
léimeanna agus mothú na gluaiseachta tríd an am 
agus tríd an spás fosta.” (Bartlett, 2001)

Tá clú ar úsáid shuntasach Eisenstein den íomhá 
chorraitheach de pháiste i mbaol. Rinne an stiúrthóir 
Brian De Palma athoibriú ar radharc an phram atá ó 
smacht sa scannán aige in 1987 The Untouchables. 
Bhain mórscannánóirí Hollywood leas as cumhacht 
na heagarthóireachta dinimiciúla, éilipsí le geit 
dhomhain a bhaint as an lucht féachana agus cur as 
dóibh. 

I measc na samplaí clúiteacha tá an tsraitheog 
sa chithfholcadh in Psycho (1960) le Hitchcock, 
an mhontáis rí-ghasta den fhoréigean 
mallghluaiseachta sa radharc dheireanach de 
Bonnie and Clyde (1967) le Arthur Penn, na radhairc 
bhrúidiúla mhearbhlacha troda in Raging Bull (1980) 
le Martin Scorsese agus tráma comhchoiteann na 
bhfinnéithe súl ar fheallmharú an uachtaráin in JFK 
(1991) le Oliver Stone.

Cás-Staidéar: JFK (1991)

Tá feallmharú Uachtarán Kennedy in Dallas, 
Samhain 1963 ar cheann de na heachtraí is mó 
plé agus díospóireacht i stair Mheiriceá, áit a 
bhfuil an fhírinne caillte i dtranglam na dteoiricí 
comhcheilge agus leaganacha den fhírinne atá 
contrártha go mór. Leagann Oliver Stone, stiúrthóir 
JFK, amach roimhe, an chomhcheilg a nochtadh, le 
hathléiriú millteanach déanta ar an fheallmharú a 
tharraingíonn cuid mhór dá chumhacht ó theicníc 
na heagarthóireachta montáise de chuid Eisenstein.

Léiríonn asáitiú foréigneach san am agus sa spás 
chineamatach tráma na heachtra. Scaoileann 
an stiúrthóir faoi dhlúth agus inneach an ama 
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trí eagarthóireacht rí-ghasta a dhéanamh idir trí 
leibhéal éagsúla nó plánaí den “réaltacht” – an t-am 
i láthair, scannánú déanta air sa stíl thraidisiúnta 
Hollywood, agus dhá léiriú dhifriúla den am atá caite 
i spléachadh siar – íomhánna gránacha, tréigthe, 
daite a ghlac ceamara scannán baile Super 8mm 
agus píosa scannánaíochta dubh agus bán atá cosúil 
le hábhar cartlainne a bhogann go tobann idir fócas 
géar agus fócas doiléir.

Tríd an tsraitheog ar fad, baintear croitheadh 
asainn an t-am ar fad le gluaiseacht thobann 
go dtí mallghluaiseacht dhoiléir. Cruthaíonn 
an chodarsnacht lom idir luas fiánta na 
heagarthóireachta agus na híomhánna doiléire 
gluaisne atá beagnach reoite, éifeacht mhearbhlach; 
mothú go bhfuil gach rud ag rothlú ó smacht.

Tá tionchar domhain ag an eagarthóireacht 
phléascach ar ár gcéadfaí. Tá sé amhail is go 
bhfuil an réaltacht scoilte as a chéile – réabtha ina 
smidiríní iomadúla ag urchair na bhfeallmharfóirí.

Mar lucht féachana, ní mór dúinn na smidiríní 
éagsúla a chur le chéile de réir mar a chuireann na 
finnéithe súl inár láthair iad. 

Cruthaítear mothú corraitheach mearbhaill 
trí luas an cheamara a athraíonn go rí-ghasta, 
méideanna de sheatanna ceamara, uillinneacha 
neamhchoitianta radhairc, formáidí íomhánna, 
fuaimeanna anordúla agus fócas doiléir. Cuireann an 
stiúrthóir na teicnící seo de dhíshondas físiúil agus 
díchumadh le chéile ar dhóigh an-chumhachtach le 
hollscaoll, anord agus faitíos comhchoiteann a chur 
in iúl.
 
Is iad seo go díreach na mothúcháin loma chéanna 
a ghineann Eisenstein trí eagarthóireacht montáise i 
sraitheog na gCéimeanna Odessa.
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