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STÍL CHLASAICEACH HOLLYWOOD 

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí foghlama
• eolas agus tuiscint a léiriú ar Stíl Chlasaiceach 

Hollywood, a bunús agus a hábharthacht sa lá 
atá inniu ann;

 

• na teicnící seo a leanas a úsáid leis an stíl 
leanúnachais a phlé agus le feidhm na 
gcoinbhinsiún scéalaíochta a mhíniú:
– eagarthóireacht dhofheicthe;
– leanúnachas líneach;
– an riail 180 céim;
– meaitseálacha líne súl;
– seat ais-seat; agus
– úsáid seatanna bunaidh.

STÍL CHLASAICEACH HOLLYWOOD 

Inneachar an Chúrsa

Bunús Stíl Chlasaiceach 
Hollywood

Go luath san 20ú haois, d’fhorbair scannánóirí 
ceannródaíocha Hollywood stíl scannánaíochta 
agus eagarthóireachta ar leith a dhírigh ar insintí 
scannáin a dhéanamh sothuigthe. Tugadh Stíl 
Chlasaiceach Hollywood nó stíl leanúnachas 
uirthi seo agus, ón tús, bhí éileamh uirthi ag an 
lucht scannánaíochta iad féin agus ag an lucht 
féachana chomh maith. Tuigtear gurb é D.W. 
Griffith an ceannródaí is tábhachtaí maidir le 
scéalaíocht scannáin. Rinne an stiúrthóir os cionn 
400 gearrscannán don Biograph Company idir 1908 
agus 1913.

Nuair a thosaigh Hollywood ar phríomhscannáin a 
dhéanamh amhail eipicí stairiúla D.W. Griffith Birth 
of a Nation (1915) agus Intolerance (1916), d’éirigh 
an stíl leanúnachais ina gnás.
 
Tugtar Stíl Chlasaiceach Hollywood uirthi mar 
go raibh na meicníochtaí scéalaíochta agus na 

coinbhinsiúin stíle seo in úsáid, le héagsúlachtaí 
beaga, ag gach stiúideo le linn Ré Órga Hollywood 
(na 1930idí go dtí go luath sna 1950idí).

In ainneoin na n-athruithe ollmhóra geilleagracha 
agus teicneolaíocha a d’athraigh tionscal na 
scannán ó bhonn le linn an chéid seo caite, d’fhan 
an stíl leanúnachais thar a bheith seasmhach. 
Ó ghearrscannán gan mhaoiniú go scannán 
mór-eachtraíochta, go fóill is iad nuálaíochtaí 
D.W. Griffith i dteanga na scannánaíochta 
agus san insint chineamatach bunfhoirmle na 
scannánaíochta sa lá atá inniu ann agus is iad an 
modh ceannasach sa scéalaíocht chineamatach 
iad.

Feidhm na Stíle Leanúnachais

D’fhorbair an stíl leanúnachais mar dhóigh le scéal 
a chur i láthair le dul chun cinn atá loighciúil, 
chun cinn agus líneach. Is é an ghné is tábhachtaí 
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den stíl sin go n-iarrtar suim agus draíocht a 
spreagadh i lucht féachana le scéal agus go n-iarrtar 
go gníomhach gan aird an lucht féachana sin a 
tharraingt go comhfhiosach ar an eagarthóireacht 
ná ar na teicnící ceamara atá in úsáid leis an scéal a 
insint.

Tá sé de rún ag an stíl leanúnachais teicníc an 
cheamara agus an eagarthóireacht a dhéanamh 
dofheicthe, nó neamhfheiceálach ar a laghad, d’aon 
turas. Caithfidh na teicnící scéalaíochta gan aird a 
tharraingt orthu féin.

I scannáin a rinneadh taobh istigh de chóras 
stiúideo Hollywood, tá an chosúlacht air go mbíonn 
na himeachtaí ar an scáileán ag tarlú i saol dá 
gcuid féin. Tá an chuma orthu gur ghabh breathnóir 
dofheicthe éigin iad mar gur tharla go raibh sé 
ag amharc ar an aicsean, agus a thaifeadadh, ó 
áiteanna nó uillinneacha áisiúla agus fóirsteanacha. 
Seo croí na stíle leanúnachais; a cumas scéal a 
insint agus na meicníochtaí scéalaíochta a cheilt ag 
an am chéanna.

Coinbhinsiúin Chlasaiceacha 
Hollywood

De thoradh nuálaíocht leanúnach agus gnáth-thriail 
is earráid, d’fhorbair D.W. Griffith sraith bhunúsach 
rialacha don stíl leanúnachais. Is gné lárnach den 
stíl leanúnachais í an eagarthóireacht dhofheicthe 
(ar a dtugtar eagarthóireacht leanúnachais chomh 
maith) a thógann scéal as píosaí beaga aicsin ar 
bhealach nach dtugann an lucht féachana faoi 
deara ceangal gach píosa aonair agus, de thoradh 
air sin, bíonn cuma leanúnach ar an aicsean.

Úsáidtear teicnící na heagarthóireachta 
leanúnachais le leanúnachas líneach a chruthú.

I measc na dteicnící seo tá:
Meaitseálacha líne súl; is é feidhm na meaitseála 
líne súl ná na línte súl a choinneáil meaitseáilte, 
ó sheat amháin go seat eile, agus an treo a bhfuil 
duine ag amharc a choinneáil i rith an radhairc nó 
na sraitheoga.

Meaitseáil ar an aicsean (gearradh ar an aicsean a 
thugtar air chomh maith); seo nuair a ghearrann an 
t-eagarthóir ó sheat amháin d’aicsean ar leith go dtí 
radharc eile a mheaitseálann an t-aicsean sa chéad 
seat.

Trasghearradh; cuirtear aicsean atá ag tarlú ag an 
am chéanna ach in áiteanna éagsúla in eagar le 

chéile le teannas insinte a chruthú agus le neas-
suíomhanna a thabhairt le tuiscint.

Seat ais-seat; úsáidtear sraith seatanna thar an 
ghualainn le malartú ó charachtar amháin go 
carachtar eile; i sraitheoga dialóige is minice a 
úsáidtear an teicníc seo.

Seat pointe féachana (‘PF’ a thugtar air chomh 
maith); úsáidtear an ceamara le pointe féachana an 
charachtair a chur in iúl go díreach. Is é atá i gceist 
leis seo ná sraith seatanna a chruthú a léiríonn 
carachtar agus ina dhiaidh sin an rud ar a bhfuil an 
carachtar ag féachaint.

Mar a mhíníonn Kolker, “Is é an toradh atá ar na 
tógálacha sin go leanann an insint ar aghaidh 
i gconair dhíreach trí himeacht ama. Déantar 
ullmhúchán cúramach faoi choinne aon trasdul a 
bhrisfidh an líneacht (spléachadh siar, cuir i gcás), 
agus fuaitear gach snáithe insinte le chéile ag an 
deireadh. Foirm ar leith is ea an stíl leanúnachais 
mar gheall ar a marthanacht, a dofheictheacht, 
agus de bhrí go bhfoghlaimíonn muid an dóigh 
lena léamh go furasta agus gan aon treoir seachas 
amharc ar na scannáin iad féin.” (Kolker, 1998)

An riail 180 céim; coinbhinsiún ríthábhachtach eile 
é seo i Stíl Chlasaiceach Hollywood, riail a chuireann 
ar chumas an scannánóra leanúnachas spásúil a 
chinntiú ó sheat go seat. Sonraítear sa riail gan 
an ceamara a chur ach ar thaobh amháin den líne 
shamhailteach a chruthaíonn súile nó gluaiseacht 
na gcarachtar.

Cinntíonn an riail 180 céim go mbeidh aghaidh 
carachtar sa treo cheart nuair a amharcfaidh siad ar 
charachtar eile, nó nuair a bhogfaidh siad ina threo. 
Má bhristear an riail seo agus má sháraítear an líne 
shamhailteach, ní bheidh aghaidh na gcarachtar sa 
treo cheart, rud a chuirfidh mearbhall ar an lucht 
féachana.

Úsáid seatanna bunaidh; gné eile atá lárnach don 
stíl leanúnachais. D’fhorbair scannánóirí Hollywood 
ord loighciúil maidir le tógáil na seatanna. Bheadh 
seat bunaidh ann ar dtús (seat leathan nó rífhada 
de ghnáth) le suíomh an aicsin a léiriú agus ansin 
bheadh gearradh ann go dtí radharc níos cóngaraí 
don spás agus do na carachtair atá istigh ann (le 
meánseat nó le seat teann).

An bharainneacht a chuir na bunmhodhanna 
scannánaíochta agus eagarthóireachta ar fáil, bhí 
sí ar na fáthanna tábhachtacha ar ghlac tionscal 
na scannán an stíl leanúnachais chuige féin. 
Chuaigh stiúrthóirí Hollywood i dtaithí go luath 
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ar na radhairc uilig i suíomh áirithe a scannánú, 
agus ar gan a bheith imníoch faoi iad a scannánú 
as ord. Scannánaigh siad gach radharc óna oiread 
uillinneacha éagsúla agus ab fhéidir, sa dóigh 
gur ndearna siad an iliomad téiceanna. Chuir 
an modh seo clúdaigh réimse d’fhéidearthachtaí 
agus roghanna éagsúla ar fáil i bpróiseas na 
heagarthóireachta.

Tagairtí: Kolker, R. P. (1998). The Film Text and 
Film Form Noir. In: J. Hill agus P. Gibson, eag., The 
Oxford Guide to Film Studies, Oxford University Press, 
Caibidil 2, lgh 18-19.


