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STÍL AN EISPRISEANACHAIS GHEARMÁNAIGH

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• feasacht a léiriú ar an ghaolmhaireacht idir 

Cineama an Eispriseanachais Ghearmánaigh 
agus an ghluaiseacht eispriseanachais san 
ealaín;

• comhthéacs tionsclaíoch Chineama an 
Eispriseanachais Ghearmánaigh agus chóras 
stiúideonna thionscal scannán na Gearmáine 
a thuiscint;

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

 
• na gnéithe seo a leanas de Chineama an 

Eispriseanachais Ghearmánaigh a phlé agus a 
bhfeidhm a mhíniú i saothair thábhachtacha 
den scannánaíocht eispriseanaíoch:
– íocónagrafaíocht
– suíomh;
– insint;
– stíl;
– carachtair; agus
– téamaí.

STÍL AN EISPRISEANACHAIS GHEARMÁNAIGH

Inneachar an Chúrsa

Tá dlúthbhaint idir cineama Gearmánach na luath-
1920idí agus Eispriseanachas agus scannáin ar 
nós The Cabinet of Doctor Caligari (Robert Wiene, 
1920), Nosferatu (F.W. Murnau, 1922), Metropolis 
(Fritz Lang, 1927), The Last Laugh (F.W. Murnau, 
1924), Doctor Mabuse:The Gambler (Fritz Lang, 
1922) agus M (Fritz Lang, 1931).

Eispriseanachas agus Ealaín Nua-
aimseartha

Sna chéad fiche nó tríocha bliain den fhichiú haois, 
bhí réabhlóid ann i ngach ceann de na healaíona, 
beagnach, réabhlóid ar a dtugtar Nua-aoiseachas. 

Tháinig gluaiseachtaí nua dinimiciúla ealaíne chun 
tosaigh, gluaiseachtaí a thug dúshlán na stíleanna 
traidisiúnta ar fud na hEorpa:
Ciúbachas agus Osréalachas sa Fhrainc; 
Todhchaíochas san Iodáil; Tógachas san Aontas 
Sóivéadach agus Eispriseanachas sa Ghearmáin.
Ba fhreagairt an tEispriseanachas ar an réalachas 
agus thiontaigh sé ar an díchumadh antoisceach 
sa dóigh ar léirigh sé rudaí le réaltacht 
inmheánach mhothúchánach a chur in iúl. 
Is minic a d’úsáideadh ealaíon eispriseanaíoch 
cruthanna móra le dathanna geala, 
neamhréalaíocha agus imlínte dorcha ar nós 
cartún. Is féidir le pearsana bheith fadaithe agus 
bíonn dreach anchúinseach, cráite ar aghaidheanna 
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na ndaoine. Is féidir le foirgnimh bheith ar fiar nó 
ar tí titim, agus in amanna bíonn an talamh claonta 
aníos go crochta, rud nach bhfuil ag teacht leis 
an pheirspictíocht thraidisiúnta. Bhí tionchar 
suntasach ag an Eispriseanachas ar scannánaíocht 
na Gearmáine agus bhí cuid mhór gnéithe 
stíleacha den eispriseanachas le feiceáil i stíl agus 
i mise-en-scène an ruda ar a dtugtar Cineama an 
Eispriseanachais Ghearmánaigh.
 

Tionscal Scannánaíocht na 
Gearmáine

Tharla teacht chun cinn an Eispriseanachais go luath 
san fhichiú haois i gcomhthéacs chúlra tionscal 
scannánaíochta a bhí faoi bhláth sa Ghearmáin. 
Eagraíodh tionscal scannánaíochta na Gearmáine 
faoi chóras stiúideo a rinne scannáin le heaspórtáil 
chuig an mhargadh idirnáisiúnta agus le dul san 
iomaíocht le táirgí Hollywood. Sa bhliain 1917 
tháinig na príomhchomhlachtaí scannán le chéile 
faoin scátheagras UFA.

In ainneoin threascairt na Gearmáine sa Chéad 
Chogadh Domhanda i Mí na Samhna 1918 agus 
an t-anord eacnamaíochta sna blianta ina dhiaidh 
sin, choinnigh an Ghearmáin tionscal láidir 
scannánaíochta nach raibh a shárú le fáil maidir le 
clisteacht theicniúil agus tionchar idirnáisiúnta ar 
fud na 1920idí ach in Hollywood féin.

Ba é speisialtacht UFA ná drámaí mórthaibhseacha 
stairiúla agus drámaí feistis ar ar tugadh “Kolossal 
film”. Mar gheall ar an airgeadra Ghearmánach 
a bheith chomh lag sin, bhí na léiriúcháin 
mhórthaibhseacha sin thar a bheith iomaíoch go 
hidirnáisiúnta. Sa bhliain 1919, bhain an stiúrthóir 
Ernst Lubitsch úsáid as seiteanna móra agus a 
lán aisteoirí breise le Páras Réabhlóid na Fraince a 
athchruthú ina scannán eipiciúil feisteas seanré, 

.  Caitheadh coibhéis $40,000 leis 
an scannán a dhéanamh sa Ghearmáin. Chosnódh 
an scannán céanna $500,000 lena dhéanamh in 
Hollywood.

De réir an staraí scannáin Mike Budd, bhí a 
oscailteacht maidir le turgnaimh ealaíonta ar 
cheann de na gnéithe eile a bhain le tionscal 
scannánaíochta na Gearmáine. “Scríbhneoirí, 
stiúrthóirí, aisteoirí, dearthóirí seit agus oibrithe 
eile stiúideo, is minic a bhí siad dírithe ar an ealaín, 
i gcontrárthacht leis na hoibrithe den chineál 
chéanna in Hollywood, a bhí dírithe níos mó ar 
chúrsaí tráchtála.”

Ar an dóigh sin, d’éirigh thar barr leo ag 
stíliú ealaíonta a bhí ag teacht salach ar an 
ghnáthréalachas i scannáin Mheiriceánacha.” (Budd,  
2000)

Taispeánadh The Cabinet of Doctor Caligari ar dtús 
i mBeirlín ar an 26 Feabhra 1920 agus thug sé an 
tEispriseanachas isteach sna scannáin den chéad 
uair. Nuair a taispeánadh ar fud an domhain é, bhí 
an scannán go mór i mbéal an phobail. Meastar 
anois gurb é The Cabinet of Doctor Caligari an chéad 
scannán ealaíne dá raibh riamh ann chomh maith le 
bheith ina shampla luath de scannán uafáis.

Bhí tionchar ag rath an scannáin láithreach ar 
thionscal na scannán sa Ghearmáin, agus brúdh 
déanamh na scannán isteach sna stiúideonna 
móra agus cuireadh stop beagnach ar fad leis an 
scannánú ar an láthair. Ar feadh na 1920idí, rinne 
Stiúideonna Babelsgerg UFA ar bhruachbhailte 
Bheirlín léirithe eipiciúla, agus thóg siad foraoisí 
iomlána do Die Nibelungen: Siegfried (Fritz Lang, 
1923-24) agus rinne siad an chathair thodhchaíoch 
in Metropolis (Fritz Lang, 1926).
 
Le léirithe stiúideo ar an mhórscála tugadh áit 
an-tábhachtach do ról an dearthóra taobh istigh 
de thionscal scannán na Gearmáine. Bhí glúin 
thréitheach dearthóirí ann a tháinig chun tosaigh 
taobh istigh de chóras na stiúideonna sa Ghearmáin 
sna 1920idí, agus d’fhág siad a rian ar Hollywood, 
chomh maith le tionscal scannán na Breataine go 
ceann fiche nó tríocha bliain ina dhiaidh sin.

Mise-en-Scène Eispriseanaíoch

Tá úsáid an díchumtha agus an áibhéil ar cheann 
de mhorghnéithe stíleacha an Eispriseanachais. 
Úsáidtear teicnící Eispriseanaíocha sa mise-en-
scène sa scannán The Cabinet of Dr Caligari le saol 
aisteach díchumtha den uafás agus den ghealtacht 
a chruthú.

Suíomhanna Stílithe: Úsáideann an scannán 
an stíliú atá sa phéintéireacht Eispriseanaíoch 
sna seiteanna a tógadh sa stiúideo, agus san 
iliomad radharc feictear foirgnimh fhiartha agus 
peirspictíochtaí curtha as a riocht ar chúlraí 
canbháis ar nós seit in amharclann. Bíonn na 
suíomhanna aisteacha seo ag tarraingt aird orthu 
féin láithreach, rud a bhriseann ceann de na 
príomhrialacha a bhíonn in insint chlasaiceach 
Hollywood, riail na “stíle dofheicthe.”

Ar feadh an scannán, úsáidtear na suíomhanna 
stílithe eispriseanaíocha le mothúcháin na 
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gcarachtar a chur in iúl. Sa radharc ina bhfuil 
Francis ag siúl síos staighre bheairic na bpóilíní 
agus tá a chosán solais péinteáilte go díreach ar 
na céimeanna a bhfuil sé ag siúl orthu, agus tá 
paistí aisteacha solais marcáilte ar na ballaí. Mar a 
deir Mike Budd, “Má chuimhníonn muid go bhfuil 
an carachtar seo ar tí tosú ar ... phróiseas mistéir 
dhúnmharaithe a réiteach, is iontaí fós é nádúr 
aisteach neamhréasúnach a thimpeallachta.” (Budd, 
2000)

Smideadh, Feistis agus Aisteoireacht: Werner 
Krauss mar Caligari agus Conrad Veidt mar Cesare, ní 
dhéanann siad aon iarracht aisteoireacht réalaíoch 
a dhéanamh in Caligari; na gluaiseachtaí sracacha 
nó gluaiseachtaí ar nós damhsa a dhéanann siad, 
is minice ná a mhalairt a bhíonn cuma orthu gur 
leaganacha áibhéalacha iad den aisteoireacht i 
scannáin tosta. D’aon turas ar fad a rinneadh an 
stíl seo aisteoireachta. Dearadh an stíl áibhéalach 
aisteoireachta seo le bheith ag teacht le gnéithe 
eile de mise-en-scène stílithe an scannáin. Mar sin 
de, mar shampla, agus iad á mbreathnú i seat fada, 
bíonn geáitsí na n-aisteoirí mar a bheadh damhsa 
ann agus iad ag bogadh agus imeacht isteach 
sna patrúin atá leagtha amach ag na seiteanna. I 
gceann de na radhairc is dodhearmadta in Caligari, 
téann Cesare i bhfolach i bhforaois de chrainn 
shaorga ionas nach bhfeictear é. Mar a deir David 
Bordwell agus Kristin Thompson, “Déanann a chorp 
aithris ar na lomáin ar fiar. A sciatháin agus a lámha, 
sin a gcraobhacha agus a nduilleoga.” (Bordwell & 
Thompson, 2001)
 
Is den tábhacht mar sin nach ndéanfaí aisteoireacht 
dá leithéid a mheas de réir chaighdeáin an 
réalachais, ach de réir mar atá siad ag teacht leis an 
mise-en-scène Eispriseanaíoch ina iomláine.

Is gné ríthábhachtach den mise-en-scène 
Eispriseanaíoch é cruthanna atá cosúil lena chéile 
a chur in aice lena chéile i gcomhdhéanamh. Is 
léir sin i scannáin F.W. Murnau, go háirithe ina 
scéal Gotach uafáis, Nosferatu (1922), ina bhfuil 
a lán comhdhéanamh stílithe ina bhfuil pearsana 
beagnach i bhfolach ina dtimpeallacht.

Ba é Nosferatu an chéad mhórleagan cineamatach 
d’úrscéal Bram Stoker, Dracula, agus tá clú air mar 
cheann de na saothair tionscnaimh de chuid sheánra 
an Uafáis. Gluaiseachtaí, feistis agus smideadh an 
aisteora Max Schreck mar an vaimpír, fuarthas iad go 
díreach ón amharclannaíocht eispriseanaíoch.

Seo an cur síos a bhí ag an scoláire scannánaíochta 
Lotte Eisner, ar an chur chuige a bhí ag Murnau 
maidir leis an phríomhcharachtar a chur isteach sa 

mise-en-scène ná, “Chruthaigh Murnau atmaisféar 
uafáis trí ghluaiseacht chun tosaigh na n-aisteoirí i 
dtreo an cheamara. Bíonn cuma mhíofar na vaimpíre 
ag teacht chomh mall duaisiúil sin, ag bogadh ó 
dhoimhneacht mhór i seat amháin go dtí seat eile 
ina n-éiríonn sé ollmhór ar an toirt. Bhí tuiscint 
iomlán ag Murnau ar an chumhacht fhísiúil is 
féidir a ghnóthú leis an eagarthóireacht, agus an 
mháistreacht lena stiúrann sé an tsraith seatanna 
seo, tá fíorghinias ag baint léi.” (Eisner, 1973)

Soilsiú Eispriseanaíoch

Feidhmíonn an soilsiú Eispriseanaíoch ar dhóigh 
cosúil leis seo, le béim a chur ar na naisc idir 
carachtair agus a dtimpeallacht. An chuid is mó 
de na scannáin Eispriseanaíocha, úsáideann siad 
scéim soilsithe atá measartha simplí, ag soilsiú an 
radhairc ón tosach agus ó na taobhanna le héifeacht 
éadomhain, éagothrom a chruthú.

Soilsiú in Nosferatu: Agus sin ráite, do stiúrthóir 
ar nós F.W. Murnau, is teicníc ríthábhachtach 
eispriseanachais í úsáid na scáileanna.

In Nosferatu, cruthaíonn scáileanna fadaithe na 
vaimpíre agus é ag seilg, cruthaíonn siad ceann de 
na saothair is mó tionchar i scannánaíocht an uafáis.

Tá ról lárnach ag an tsoilsiú in Nosferatu, agus 
taifeadadh cuid mhór seatanna faoi mharbhsholas, 
ionas go bhfuil imeall an fhráma chóir a bheith 
dubh. Cuireann Murnau teicnící soilsithe gealdorcha 
le chéile le dearadh léiriúcháin le mothú clástrafóibe 
agus sáinnithe a chur in iúl.

Tá a charachtair suite ar dhóigh chliste faoi áirsí 
agus taobh thiar de fhrámaí fuinneoige le béim a 
chur air sin.
 

Teicnící Ceamara agus 
Eagarthóireachta

An chuid is mó de na scannánóirí de chuid an 
Eispriseanachais Ghearmánaigh, úsáideann siad 
teicnící ceamara agus eagarthóireachta ar dhóigh 
neamhfheiceálach le haird an lucht féachana a 
dhíriú níos mó ar an mise-en-scène.

Bíonn na patrúin eagarthóireachta simplí, agus 
leanann siad rialacha na stíle leanúnachais go dlúth 
san úsáid a bhaineann siad as teicnící amhail seat/
ais-seat agus trasghearradh.
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Is minic a bhíonn an stíl eagarthóireachta san 
Eispriseanachas níos fadálaí ná scannánaíocht 
chlasaiceach Hollywood, rud a ligeann don lucht 
féachana an t-am atá de dhíth orthu a fhad le 
staidéar a dhéanamh ar na saothair shainiúla a 
chruthaítear le stíl fhísiúil an Eispriseanachais.

Bíonn teicnící ceamara neamhfheiceálach agus 
feidhmiúil ar an dóigh chéanna fosta, agus, mar 
a deir Bordwell agus Thompson, “Tá gluaiseacht 
cheamara agus uillinneacha arda nó ísle measartha 
annamh, agus bíonn nós ag an cheamara fanacht 
ag uillinn díreach ar aghaidh air agus a bheag nó 
a mhór ar leibhéal na súl nó an bhrollaigh. I roinnt 
cásanna, áfach, thiocfadh le huillinn cheamara 
comhdhéanamh iontach a chruthú trí aisteoir agus 
décor a chur le chéile ar dhóigh neamhchoitianta.” 
(Bordwell agus Thompson, 2001)

Ceamara in The Last Laugh: Sa scannán The 
Last Laugh (1924), rinne F.W. Murnau iniúchadh 
ar acmhainn an cheamara eispéireas suibiachtúil 
doirseoir in óstán a chur in iúl, duine a chailleann 
a fhéinmheas nuair a bhristear as a phost é. 
Úsáideann an stiúrthóir seatanna teanna, seatanna 
PF, uillinneacha foircneacha ceamara, lionsa 
díchumtha, forshuíomhanna agus sraitheog 
brionglóide leis an chorrabhuais mhothúchánach 
agus shíceolaíoch a bhíonn ar an duine chnagaosta 
a léiriú. Na teicnící seo, léiríonn siad domhan an 
fhir ní mar atá sé, ach mar a fheictear dó é, agus é 
curtha as a riocht ag an staid imníoch intinne atá air.

Tosaíonn síorbhogadh an cheamara tríd an scannán 
le dearcadh ar uillinn ard ó ardaitheoir atá ag 
teacht anuas, agus ansin tá gluaiseacht traiceála 
dhinimiciúil ann a shíobann trí fhorhalla an óstáin 
agus ar aghaidh ar a thuras leis trí na doirse 
imrothlacha.

Nuair a fhaigheann comharsa fhiosarch amach go 
bhfuil ísliú céime ag an iardhoirseoir agus go bhfuil 
áit aige anois mar fheighlí suarach leithris, léiríonn 
an stiúrthóir an gheit thobann trí sheat raiceála 
gasta a théann isteach i seat rítheann d’aghaidh na 
mná. 

I radharc ina dhiaidh sin, taispeánann an stiúrthóir 
meisce agus mearbhall an doirseora trí sheat PF den 
tseomra ag casadh thart (a rinne an fear ceamara 
agus é ag stámhailleach thart ar an tseomra agus 
an ceamara ceangailte dá bhrollach leis sin a 
dhéanamh).
 
Na turgnaimh a rinne Murnau le ceamara 
gluaisteach, ní dhearnadh riamh roimhe iad i réimse 
na scannán. Sa scannán The Last Laugh éiríonn le 

Murnau díchumadh eispriseanaíoch a dhéanamh ar 
dhomhan na scannán atá lán chomh héifeachtach 
leis na seiteanna péinteáilte eispriseanaíocha in 
Caligari.

Insint agus Téamaí 
Eispriseanaíocha:

Agus iad ag roghnú ábhar dá gcuid scannán, 
tharraing scannánóirí Eispriseanaíocha ar 
thraidisiúin liteartha rómánsachas na Gearmáine 
le scéalta agus carachtair a fháil a bhí ag teacht 
le stíl an Eispriseanachais. An vaimpír Nosferatu, 
an t-eolaí mire Rotwang, an róbat Maria agus an 
Dochtúir mailíseach Caligari, is pearsana údaráis 
iad uilig a bhíonn ag bagairt ar shaoirse an duine 
aonair agus na sochaí.

Sa scannán The Cabinet of Doctor Caligari, spreagtar 
saol aduain díchumtha an scannáin trí reacaire 
atá as a mheabhair, rud a thaispeántar dúinn ag 
deireadh an scéil. Ba mhinic a roghnaigh scannánóirí 
Eispriseanaíocha scéalta fráma den chineál seo 
mar dhóigh insinte. Is é staraí Bremen, (an baile sa 
Ghearmáin ina dtarlaíonn cuid mhór den scannán), a 
insíonn scéal Nosferatu.

Cuid mhór de na scannáin Eispriseanaíocha, téann 
siad siar san am atá thart  agus bíonn scéalta 
fantaisíochta nó uafáis iontu.

Aislingí den todhchaí in Metropolis: Ceann de 
na scannáin is clúití agus is mó tionchar de na 
scannáin Eispriseanaíocha, tá sé lonnaithe i gcathair 
thodhchaíoch ina mbíonn oibrithe ag saothrú faoi 
chos ar bolg i monarchana ollmhóra faoi thalamh.

Bhí Metropolis leis an stiúrthóir Fritz Lang (1926) 
avant-garde ó thaobh inspioráid ealaíonta de, agus 
léirigh sé na scoileanna móra ealaíne uilig agus na 
treochtaí comhaimseartha uilig ina obair deartha, 
ar a n-áirítear Dadachas, Osréalachas, Bauhaus, 
Ciúbachas agus Eispriseanachas.

Is í an fhís thodhchaíoch de “aois an mheaisín” i 
gcroílár an scannáin a thabhaigh clú do Metropolis, 
clú a bhí tuillte go maith aige, mar cheann de 
mhórshaothair ealaíne an fhichiú haois. De réir 
an chriticeora scannán Heide Schonemann, 
“Sna 1920idí, bhí an íomhá Eispriseanaíoch den 
teicneolaíocht mar thromluí le fáil taobh le taobh 
leis an dúspéis sa teicneolaíocht a bhí ag lucht an 
Tógachais - bhí áit ag an dá rud in ealaín an avant-
garde.
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Níor chóir an ghné seo a mheas faoina luach in 
Metropolis ach oiread. Bhí a lán ealaíontóirí corraithe 
mar gheall ar áilleacht agus uafás an mheaisín.” 
(Schonemann, 1992)
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