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Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• coincheap Hitchcock de Pure Cinema a mhíniú 

agus anailís a dhéanamh ar shamplaí dá chur i 
bhfeidhm;

Pure Cinema Alfred Hitchcock

Inneachar an Chúrsa

“Is é an rud a gcreidim féin ann ná meán an Pure 
Cinema. Is é an chuid bhunriachtanach den obair 
s’agamsa ná píosaí scannáin a chur le chéile le 
heagla a chruthú.” Alfred Hitchcock (Wheldon, 
1964).

Pure Cinema
Tá Pure Cinema i gcroílár scannánaíocht Hitchcock.

Thosaigh coincheap an Pure Cinema, de réir mar a 
shainmhínigh Hitchcock é, i ré na Scannán Tostach 
nuair a bhí ar scannánóirí dóigh a aimsiú le scéal 
a insint le híomhánna, gan aon dialóg. Chreid 
Hitchcock gur céim siar a bhí ann ar dhóigheanna 
éagsúla nuair a tháinig scannáin le fuaim agus bhí 
sé ag iarraidh gan scannáin a dhéanamh nach raibh 
iontu, mar a dúirt sé, ach “grianghraif de dhaoine 
ag caint”. (Wheldon, 1964). Trí theicnící Pure 
Cinema, rinne sé iarracht mothúchán a chruthú ar 
an scáileán trí theicníc cheamara, soilsiú, mise-
en-scène, eagarthóireacht agus ceol agus fuaim a 
úsáid go heispriseach.
 
Mar a mhínigh an stiúrthóir, “Is é an rud is maith 

liom a dhéanamh i gcónaí ná gan ach na giotaí 
beaga de radharc a scannánú atá de dhíth orm go 
fíor le sraitheog íomhánna a thógáil.” (Gottlieb, 
1995)

Is samplaí ríthábhachtacha iad seo den dóigh 
a mbaineann Hitchcock feidhm as prionsabail 
an Pure Cinema le radharc de chumhacht 
neamhchoitianta fhísiúil a thógáil:

• radharc tosaigh Rear Window (1954);
• an chéad uair a fheiceann Scottie Madeleine in 

Vertigo (1958); agus
• an tsraitheog sa chithfholcadh ó Psycho (1960).

Cás-Staidéar: Rear Window (1954)

Míníonn Alfred Hitchcock an dóigh ar chruthaigh 
sé an scannán ar fad dar teideal Rear Window de 
réir phrionsabail Pure Cinema. “Is é atá i gceist le 
Pure Cinema ná codanna scannáin chomhlántacha 
curtha le chéile, ar an dóigh chéanna a ndéantar 
fonn as nótaí ceoil. Tá dhá phríomhúsáid le 
gearradh nó montáis sna scannáin: montáis le 
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smaointe a chruthú - agus montáis le foréigean 
agus mothúcháin a chruthú.

Mar shampla, in Rear Window, nuair a chaitear 
Jimmy Stewart amach as an fhuinneog ag an 
deireadh, rinne mé sin a scannánú le cosa, 
sciatháin, cloigne amháin.

Montáis iomlán. Rinne mé é a scannánú ó shuíomh 
i bhfad ar shiúl fosta, an t-aicsean ar fad... 
Troideanna i seomraí beáir, nó cibé rud a dhéanann 
siad i scannáin buachaillí bó, nuair a leagtar an 
t-amhas nó nuair a bhuaileann duine amháin duine 
eile agus téann sé trasna an tábla agus briseann 
an tábla - déantar iad sin a scannánú i gcónaí ó 
shuíomh i bhfad ar shiúl. Ach bíonn sé i bhfad 
níos éifeachtaí má dhéantar le montáis é, mar 
bíonn rannpháirtíocht i bhfad níos mó ag an lucht 
féachana ann - is é sin rún na montáise den chineál 
sin i scannáin.

Agus an ceann eile, ar ndóigh, an neas-suíomh atá 
ann le híomhánna a bhaineann le meon an duine. 
Tá fear ann agus taispeánann tú é ag amharc, 
feiceann tú a bhfeiceann sé, téann tú ar ais chuig 
an fhear, cuireann tú air freagairt ar dhóigheanna 
éagsúla. An bhfeiceann tú, is féidir leat cur air 
amharc ar rud amháin, amharc ar rud eile - gan é 
focal a rá, is féidir a intinn a léiriú ar obair, rudaí a 
chur i gcomparáid - cibé bealach a ritheann tú, tá 
saoirse iomlán ann. Tá sé gan teorainn, déarfainn, 
an cumas íomhánna a ghearradh agus a chur i dtoll 
a chéile.” (Gottlieb, 1995)

Ina leabhar clúiteach ar Hitchcock, pléann an 
stiúrthóir scannán ón Fhrainc, Francois Truffaut 
agus Alfred Hitchcock Rear Window:

Truffaut: “Bhí dúil agat sa scéal go príomha, 
dar liom, cionn is go raibh dúshlán teicniúil ann: 
scannán iomlán ó phointe féachana an aon fhir 
amháin, agus é curtha i bhfeidhm i seit mór 
amháin.”

Hitchcock: “Cinnte. Ba é an fhéidearthacht go 
bhféadfainn scannán a bhí iomlán cineamatach a 
dhéanamh. Tá fear nach féidir bogadh agus é ag 
amharc amach.

Sin cuid amháin den scannán. An dara cuid, 
taispeánann sé a bhfeiceann sé agus an tríú 
cuid, taispeánann sé an dóigh a bhfreagraíonn 
sé. I bhfírinne, is é seo an léiriú is íonghlaine ar 
smaoineamh cineamatach.”
 
Truffaut: “…tá foilsiú an scannáin thar a bheith 
suntasach. Tosaíonn tú le James Stewart agus a 
aghaidh ag bárcadh allais; bogann tú ar aghaidh 
chuig a chos agus plástar uirthi, agus ansin, 
ar thábla in aice leis, tá ceamara briste, carn 
irisleabhar, agus, ar an bhalla, tá pictiúir de 
charranna rásaíochta agus iad ag titim thar a chéile 
ar an chúrsa. Tríd an ghluaiseacht tosaigh amháin 
sin, d’fhoghlaim muid cá bhfuil muid, cé hé an 
príomhcharachtar, faoina chuid oibre, agus fiú an 
dóigh ar tharla a thaisme.”

Hitchcock: “Sin é go simplí, modhanna 
cineamatacha a úsáid le scéal a insint. Tá sé i 
bhfad níos spéisiúla ná dá mbeadh duine éigin ag 
fiafraí de Stewart, ‘Cad é mar a tharla duit do chos 
a bhriseadh?’ agus Stewart á fhreagairt le, ‘Agus 
mé ag glacadh grianghraf de rás carranna, thit roth 
de cheann de na carranna agus é ag dul go gasta 
agus bhuail sé mé.’ Sin an gnáthradharc a bheadh 
ann. Seo ceann de na peacaí is mó do scríbhneoir 
scripte, dar liom, is é sin, nuair a bhíonn deacracht 
éigin aige, deir sé, thig linn sin a chlúdach le líne 
dialóige.
 
Ba cheart nach bhfuil sa dialóg ach fuaim i measc 
fuaimeanna eile, gan ach rud a thagann amach as 
béil na ndaoine a bhfuil an scéal á insint ag a súile i 
dtéarmaí íomhánna.”
(Truffaut, 1968)
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