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STÍL CHINEAMATACH ALFRED HITCHCOCK 

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• feidhm na gnéithe seo a leanas i stíl    
 chineamatach Hitchcock a phlé agus a mhíniú:
 – ceamara pointe féachana (PF) agus teicníc   
  eagarthóireachta;

– gluaiseachtaí dinimiciúla ceamara;
– seatanna arda;
– úsáid mhothúchánach den tseat teann;
– trasghearradh;
– eagarthóireacht montáise:
– teicnící mothúchánacha soilsithe; agus
– ceol a úsáid le mothúchán a chruthú.

Stíl Chineamatach Alfred Hitchcock

Inneachar an Chúrsa

An stiúrthóir Francach Francois Truffaut, mhol sé 
cuma Alfred Hitchcock smaointe a chuid carachtar 
a léiriú gan dul i dtuilleamaí na dialóige. I rith 
saol oibre fada sa scannánaíocht a chuaigh ó ré 
na scannán tostach go dtí na 1970idí, d’fhorbair 
agus bheachtaigh Hitchcock roinnt teicnící 
scannánaíochta a chuir ar a chumas turgnaimh a 
dhéanamh le hacmhainn uathúil na scéalaíochta trí 
íomhánna agus é a fhiosrú go samhlaíoch.

An Seat Pointe Féachana (PF/POV)

Is í teicníc aitheantais Hitchcock ná ceamara 
suibiachtúil a úsáid. Cuireann an seat PF an lucht 
féachana i bpeirspictíocht an phríomhcharachtair 
ionas gur féidir linn mothúcháin éagsúla an 
charachtair a bhrath – mian, mearbhall, geit nó 
eagla.
 
Scannáin ar nós Vertigo (1958) agus Rear 
Window (1954), feictear iad beagnach ar fad ó 
pheirspictíocht an phríomhcharachtair (James 

Stewart an t-aisteoir sa dá chás) agus ligeann seo 
don stiúrthóir teannas a chruthú agus a choinneáil 
trí shúile an charachtair agus é ag iarraidh mistéir 
a réiteach.

In Strangers on a Train (1951), tá an dúnmharfóir 
Bruno ar tí Miriam a thachtadh. Sula dtarlaíonn sin, 
feiceann muid seat PF ó pheirspictíocht Bruno ag 
amharc ar a haghaidh agus í soilsithe go tobann 
leis an tsolas óna lasadóir toitíní.

Gluaiseachtaí Dinimiciúla 
Ceamara

Bhaineadh Hitchcock úsáid as gluaiseacht ceamara 
mar ghléas tábhachtach le scéal a insint, trína 
raibh sé ábalta faisnéis a chur ar fáil don lucht 
féachana ar dhóigh fhísiúil. In amanna, d’osclaíodh 
sé a chuid scannán le gluaiseacht dhinimiciúil 
cheamara amhail an seat clúiteach leis an chrann 
tógála tríd an fhuinneog in Psycho (1960) ina 
bhfeictear na leannáin, nó an seat leanúna sínte 
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thart ar an chlós in Rear Window, a thugann 
buneolas don luch féachana ar na príomhcharachtair 
uilig agus ar ghnéithe uilig an scéil.

Ba mhinic a bhaineadh Hitchcock úsáid as 
gluaiseachtaí dinimiciúla ceamara le béim a chur ar 
thocht nó imní an phríomhcharachtair ag nóiméad 
ina bhfuil contúirt agus bagairt thobann ann. Is 
samplaí fíormhaithe de seo na gluaiseachtaí gasta 
ceamara i dtreo máthair chleamhnais Alicia agus 
a fear céile, ó PF Alicia in Notorious (1946), agus 
na meandair ríthábhachtacha sin in Vertigo, mar 
a n-úsáideann Hitchcock zúmáil an dalaí le léiriú 
físiúil a dhéanamh ar an dú-eagla atá ar Scottie 
roimh áiteanna arda.

Déantar an seat in Vertigo trí seat dalaí nó seat 
leanúna a chur le chéile le seat zúmála, ionas go 
mbíonn an ceamara ag dul ar aghaidh ar an dalaí 
agus an lionsa ag zúmáil amach ag an am chéanna. 
De rogha air sin, má bhíonn an ceamara ag dul siar 
ar an dalaí, bíonn an lionsa á zúmáil isteach. Le 
húsáid an dalaí zúmála bíonn an chosúlacht air go 
bhfuil an fad idir na rudaí sa fhráma ag méadú.

Ag amanna ríthábhachtacha in Vertigo, úsáideann 
Hitchcock an seat seo, seat a ceapadh ar dhóigh 
chróga, le mearbhall uafásach físiúil agus pairilis 
shíceolaíoch an phríomhcharachtair a léiriú agus 
an veirtige air. An t-athrú neamhghnách ar an 
pheirspictíocht a chruthaítear le dalaí zúmála, is 
féidir leis eachtra nó staid lán brí a chruthú, agus is 
féidir leis cur in iúl don lucht féachana go bhfuil rud 
éigin as an choiteann ag tarlú.

Seatanna Arda

Is minic seatanna arda in úsáid ag Hitchcock le 
cur in iúl go bhfuil carachtar san fhaopach nó gur 
tuigeadh rud uafásach dóibh. In North by Northwest 
(1959) baintear úsáid as seat rí-ard agus carachtar 
Cary Grant ag éalú ón fhoirgneamh NA (UN) i 
ndiaidh gur cuireadh an locht air go héagórach 
as dúnmharú a dhéanamh. In The Wrong Man 
(1956) úsáidtear seat ard agus Henry Fonda, fear 
atá neamhchiontach, á ghabháil san éagóir as 
dúnmharú a dhéanamh.

In Psycho, úsáideann Hitchcock seat ard le 
dallamullóg a chur ar an lucht féachana. Sa 
tsraitheog ina ndúnmharaítear an bleachtaire, 
tiontaíonn Hitchcock go tobann chuig seat ard den 
phasáiste agus an dúnmharfóir ag déanamh réidh 
leis an bhuille a bhualadh. Mar gheall ar staid seo an 
cheamara níl a fhios ag an lucht féachana cé hé an 

dúnmharfóir go dtí radhairc dheiridh an scannáin.

Úsáid eispriseach den tseat teann

Is minic a chruthóidh Hitchcock teannas agus fionraí 
dhrámatúil trí rud a bhfuil contúirt ann don laoch nó 
don bhanlaoch a léiriú i seat teann. Seo teicníocht 
a úsáidtear go minic in Notorious, mar a dtugann 
seat teann ollmhór de chupán caife rabhadh dúinn 
roimh ré go bhfuil nimh ann agus ansin úsáidtear 
an teicníc arís ar ball sa radharc theannasach ina 
mbaineann an carachtar mná úsáid as eochair 
ghoidte le dul isteach i siléar an fhíona.

Is minic a úsáideann Hitchcock úsáid as seat 
teann mothúchánach den aghaidh le háilleacht 
na mná ina scannáin a nochtadh. In Rear Window, 
úsáideann Hitchcock seat teann mothúchánach le 
Lisa a chur in aithne don lucht féachana. Is cailín an 
phríomhcharachtair í Lisa, agus cuideoidh sise leis 
an mhistéir a réiteach. Déantar fráma di i seat teann 
ó PF an phríomhcharachtair agus é ag múscailt, is 
aisling den áilleacht lonrach í Lisa.

In Vertigo, cuirtear rúndiamhracht agus galántacht 
Madeleine in iúl le seat rítheann di i bpróifíl sa 
radharc sa bhialann.

Úsáidtear seatanna teanna ar dhóigh chumhachtach 
i montáis gharbh ghránna sa radharc chlúiteach sa 
chithfholcadh in Psycho. Go díreach i ndiaidh an 
dúnmharaithe, leánn Hitchcock ó sheat den fhuil 
á sruthlú síos an draein go seat rítheann de shúil 
oscailte Marion Crane.
 
Is íomhá uaigneach den bheatha ag síothlú as an 
chorp í an íomhá bhíseach den uisce atá forleagtha 
ar an tsúil.

Trasghearradh

(ar a dtugtar fosta idirghearradh nó eagarthóireacht 
chomhthreomhar) Is bunghléas scéalaíochta é an 
trasghearradh a úsáideann Hitchcock leis an fhionraí 
agus an teannas san insint a thógáil. Sa teicníc seo 
cuirtear sraitheoga le chéile a tharlaíonn ag an am 
chéanna ach in áiteanna difriúla.

An radharc tosaigh de Strangers on a Train, is 
sampla é de theicníc an trasghearrtha á úsáid 
leis an scéal a leagan amach agus leis an bheirt 
phríomhcharachtar a chur in aithne ar dhóigh úrnua, 
shuimiúil.

Bíonn Hitchcock ag gearradh anonn agus anall idir 
an dá charachtar, nach bhfuil aithne ag an lucht 
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féachana orthu go fóill, agus iad ag bogadh i dtreo 
na háite a mbuailfidh siad lena chéile.

Níos faide ar aghaidh sa scannán, cruthaíonn 
Hitchcock teannas trí thrasghearradh a dhéanamh 
idir cluiche leadóige Griffith agus na hiarrachtaí 
fiáine a dhéanann Bruno le teacht ar an lasadóir 
toitíní a chaill sé san áit ar maraíodh Miriam.
 Eagarthóireacht Montáise

An dóigh gharbh lena n-úsáideann Hitchcock fiar-
eagarthóireacht montáise le haithris a dhéanamh 
ar ropadh agus gearradh na scine sa radharc sa 
chithfholcadh in Psycho, is sampla cumhachtach é 
den eagarthóireacht montáise. Cruthaítear radharc 
dhúnmharú Marion Crane thart ar phrionsabail 
theoiric Eisenstein den mhontáis, mar a n-úsáidtear 
sraith de “ghearrthaí geite” gasta le mearbhall agus 
imní a chur ar an lucht féachana. I radharc atá 
chomh clúiteach anois le sraitheog Eisenstein ar 
Chéimeanna Odessa in Battleship Potemkin (1925), 
scaoileann Hitchcock cumhacht phléascach na 
heagarthóireachta montáise le foréigean marfach an 
dúnmharaithe sa chithfholcadh a chur in iúl.

Teicnící Eispriseanaíocha Soilsithe

Sna 1920idí, bhí deis ag Alfred Hitchcock obair i 
stiúideonna UFA i mBeirlín, mar a raibh stiúrthóirí 
Eispriseanachas na Gearmáine, leithéidí Fritz Lang, 
ag déanamh a gcuid scannán. Is féidir tionchar an 
Eispriseanachais ar Hitchcock a fheiceáil i gcuid 
mhór dá scannáin Hollywood sna 1940idí ar nós 
Suspicion (1941) agus Notorious, mar ar úsáideadh 
teicnící soilsithe gealdorcha (chiaroscuro) le heagla 
dhorcha na mban ina scannáin a chur in iúl.

In Notorious, nuair a thosaíonn mearbhall ag teacht 
ar Alicia mar gheall ar éifeachtaí na nimhe, baintear 
úsáid as teicnící eispriseanaíocha de dhíchumadh 
mar aon le soilsiú beag le scáthchruthanna a 
dhéanamh den bheirt fhigiúirí dhrochghnúiseacha 
atá á nimhiú.
 
Mar aon le ceamara suibiachtúil a úsáid, 
tarraingíonn na teicnící soilsithe eispriseanaíocha 
an lucht féachana isteach i dtromluí na súl oscailte 
atá ag Alicia.

Ceol a Úsáid le Mothúcháin a Chur 
In Iúl

Tá áit lárnach ag an cheol i gcoincheap Hitchcock 
den Pure Cinema. Is minic a úsáideann Hitchcock 
ceol le réimse de mhothúcháin dhoimhne a 
spreagadh agus le teannas agus fionraí drámatúil 
a ghiniúint. Meastar gur buaicphointe i stair na 
scannánaíochta é comhoibriú an stiúrthóra leis an 
chumadóir Bernard Herrmann ar an cheol do Vertigo 
agus Psycho.
 
In Vertigo, cuireann an ceol draíochtúil na 
mothúcháin rómánsúla atá ag an charachtar Scottie 
do Madeleine in iúl agus iad ag dul ó smacht mar 
oibseisiún iomlán. Nuair a fheictear Madeleine den 
chéad uair sa radharc sa bhialann, bíonn déine 
mhothúchánach an fhuaimriain ag ardú de réir a 
chéile, agus léiríonn na sreangacha go cumhachtach 
na mothúcháin de ghrá agus de spéis rómánsach a 
fhaigheann an lámh in uachtar ar Scottie go tobann.

Cuireann ceol Bernard Herrmann cuma 
bhrionglóideach ar an radharc, mar a bheadh 
finscéal rómánsach i ndiaidh éirí réadúil. Ina 
ainneoin sin, is féidir linn foshruth de thragóid 
a aimsiú sa cheol a spreagann mothúcháin de 
chaillteanas agus iomas go bhféadfadh sé gur figiúr 
mallaithe í Madeleine a bhfuil droch-chríoch i ndán 
di.

Luaigh Hitchcock go raibh tuairim is 33% den 
atmaisféar teannais in Psycho le cur síos d’éifeacht 
an cheoil. An ceol ard-luais, tiomáinteach a théann 
leis na creidiúintí tosaigh, gineann sé mothúchán 
forleatach den bhagairt. Scríobhadh fuaimrian 
Herrmann do Psycho do na téaduirlisí amháin agus 
bíonn na téada rithimiúla dostoptha ag cur leis 
an mhothú d’eagla sa radharc nuair atá Marion 
ag tiomáint san fhearthainn i dtreo Bates’ Motel. 
Baineann Hitchcock úsáid as an cheol le atmaisféar 
de theannas atá ag fás agus ag méadú a chruthú 
agus le cur in iúl don lucht féachana go bhfuil rud 
éigin uafásach ag dul a tharlú do Marion. Déantar 
ceol scanrúil Hermann a scaoileadh saor ar fad le 
linn na sraitheoige sa chithfholcadh.
 
Bíonn sreangacha scréachacha na veidhlíní ag cur 
béime ar éifeacht staccato eagarthóireacht gharbh 
na montáise, rud a chruthaíonn meandar d’uafás 
síceolaíoch i gcroí an duine. Tá an fhuaimrian 
scanrúil agus tá sé mar a bheadh sé ag déanamh 
aithris ar ghluaiseachtaí lascacha na scine, ionas 
go síleann muid go bhfuil muid ag titim, leis an 
íospartach, isteach i nduibheagán uafáis.
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