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TIONCHAR AN EISPRISEANACHAIS GHEARMÁNAIGH

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• cineama an Eispriseanachais Ghearmánaigh 

sna 1920idí a phlé mar rogha mhalartach ar 
chineama príomhshrutha Hollywood agus 
chomh maith leis sin, an tionchar a bhí aige 
air;

• an méid a chuir an tEispriseanachas 
Gearmánach le forbairt sheánraí Hollywood 
amhail seánra an uafáis, seánra na coireachta 
agus seánra an fhicsin eolaíochta;

 

• tionchar an Eispriseanachais Ghearmánaigh 
ar shaothar scannánóirí na linne seo a mhíniú; 
agus

• an stíl chineamatach a bhí ag scannánóirí 
a raibh tionchar ag an Eispriseanachas 
Ghearmánach orthu a anailísiú;

Tionchar an Eispriseanachais Ghearmánaigh

Inneachar an Chúrsa

Bhí tionchar ollmhór ar Chineama Hollywood 
ag an chur chuige uathúil a bhí ag scannánóirí 
Gearmánacha na 1920idí nuair a d’úsáid siad 
teicnící soilsithe gealdorcha le domhan brionglóide 
de sholas agus scáil a chruthú. Is é an tionchar 
stíleach is mó ar Film Noir é agus mhúnlaigh sé 
stíl amhairc scannánóirí Meiriceánacha mór le rá 
amhail Orson Welles.

Tá athshondas domhain ag an téarma 
Eispriseanachas i stair na scannán. Ní hamháin 
gur téarma stíleach é do chuid de na scannáin 
ó na luath-1920idí, ach baineadh úsáid as mar 
“théarma aicmeach don chuid is mó de chineama 
sainealaíne Phoblacht Weimar sa Ghearmáin, agus 
taobh amuigh den Ghearmáin, bhí a mhacalla ann 

trí stair na scannánaíochta thar thréimhsí agus thar 
sheánraí, ag nochtadh i gcur síos ar scannáin uafáis 
de chuid Universal Horror sna 1930idí agus in Film 
Noir de chuid na 1940idí.” (Elsaesser, 2000)

Thosaigh turas an Eispriseanachais Ghearmánaigh 
ón chineama sainealaíne go cineama 
príomhshrutha Hollywood le deoraíocht agus díbirt 
cuid mhór léiritheoirí, stiúrthóirí, scríbhneoirí, 
aisteoirí scannáin agus cumadóirí ceoil ón 
Ghearmáin i ndiaidh dó Hitler teacht i gcumhacht i 
mí Eanáir 1933.  Na heisimircigh sin ón Ghearmáin, 
chuir siad fúthu i gCalifornia, agus bhí tionchar 
ealaíne suntasach acu ar an scannánaíocht in 
Hollywood.
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Film Noir

Is mó agus is soiléire an tionchar seo in éabhlóid an 
Film Noir.

Is iad comharthaí sóirt Film Noir, thar aon rud 
eile, mothú dorcha agus atmaisféar gruama a 
amharcléirítear trí dhearadh soilsiú gealdorcha de 
línte fiara agus cruthanna corra, mar atá i gCineama 
an Eispriseanachais Ghearmánaigh.

Agus iad i ndeoraíocht, bhí cuid mhór de na 
stiúrthóirí agus na cineamatagrafadóirí is fearr de 
chuid na Gearmáine agus Oirthear na hEorpa ag 
obair ar scannáin chlúiteacha noir, amhail Double 
Indemnity (1944), The Big Heat (1953) agus Sunset 
Boulevard (1950). Ina measc siúd bhí Fritz Lang, 
Robert Siodmak, Billy Wilder, Otto Preminger, Max 
Ophuls, John Alton, Douglas Sirk agus Edgar G. 
Ulmer.

Tá nasc díreach idir scannáin choireachta chineama 
an Eispriseanachais Ghearmánaigh agus scannán 
na mbleachtairí príobháideacha Meiriceánacha 
i saothar Fritz Lang, stiúrthóir Gearmánach a 
theith ar deoraíocht sa bhliain 1933. Thug Lang fís 
dhorcha ar an choirpeacht leis ó na clasaicigh den 
Eispriseanachas, Dr Mabuse: The Gambler (1922) 
agus M (1931) go Hollywood agus bhí seisean 
ar dhuine de na stiúrthóirí ba mhó scannán den 
tseánra Noir. I measc a chuid scannán tá The Woman 
in the Window (1944), Scarlet Street (1945), The Big 
Heat, The Blue Gardenia (1953), The Secret Beyond 
the Door (1947), While the City Sleeps (1956) agus 
Beyond a Reasonable Doubt (1956).

Ba é an t-ábhar speisialta a bhí ag Lang ná meon 
an pharanóia. De réir Martin Rubin, “Níor chuir 
scannánóir ar bith eile in iúl ar dhóigh chomh 
cumhachtach leis an mhothú den tsáinniú nach 
féidir éalú uaidh, de shaol ina bhfuil an chosúlacht 
air go mbíonn gach toisc dá chuid, gach cor agus 
casadh, gach cúinne agus dorchla, i gcomhcheilg 
in éadan an duine aonair agus ag iarraidh é nó í a 
tharraingt níos doimhne isteach i líon damhán alla.” 
(Rubin, 1999)

Scannánaíocht Uafáis

Tionchar eile fadtéarmach ar Hollywood ná 
an mothú den uafás agus den osnádúrthacht 
fhorleatach i gCineama an Eispriseanachais 
Ghearmánaigh. 

Tá The Cabinet of Dr Caligari (Robert Wiene, 1920) ar 
cheann de na samplaí is luaithe de scannán Uafáis, 

agus ba scannánóirí Gearmánacha a chruthaigh 
an chéad leagan i bhfoirm scannáin de Dracula, 
in Nosferatu (1922) le F.W. Murnau agus iad ag fáil 
ábhair ón úrscéal uafáis Ghotach. 

Rinne sraith scannáin uafáis Universal, ar chuir 
Frankenstein (1931) le James Whale tús léi, agus 
a bhain buaic amach le The Bride of Frankenstein 
(1935), aithris ar stíl chineálach cheannródaithe 
Gearmánacha an scannáin uafáis.
 
Tá lorg stíl an Eispriseanachais agus lorg theicnící 
físiúla na scéalaíochta le feiceáil sna scannáin seo 
chomh maith.

An Seánra Ficsean Eolaíochta

Tá tionchar chlasaicigh an Eispriseanachais amhail 
Metropolis (1926) le Fritz Lang le feiceáil ar fud 
stair sheánra An Fhicsin Eolaíochta, ó dhearadh 
na cathrach todhchaíche diostóipí in Bladerunner 
(Ridley Scott, 1982) go dtí íomhá íocónach an róbait 
Maria ag teacht ar ais mar C3P0 in Star Wars (George 
Lucas, 1977).

Na mórshraitheoga pleanáilte i Metropolis  – 
sraitheog Thúr Bháibil, bá na cathrach faoi thalamh, 
íobairt an róbait Maria – is dlúthchuid de stair na 
scannánaíochta iad. Is é an chuid is clúití de, agus 
ceann de na nóiméid is mó i stair scannáin an 
fhicsin eolaíochta, ná an dóigh a ndéantar claochlú 
ar an róbat, Maria, agus déantar neach beo feola 
agus fola di i saotharlann Rotwang. 

Cás-Staidéar: Scannánaíocht 
Eispriseanaíoch Tim Burton

Tá tionchar cineálach agus stíleach Chineama 
an Eispriseanachais Ghearmánaigh le feiceáil fós 
sa lá atá inniu ann, agus tugann inspioráid do 
stiúrthóirí aislingeacha ar nós Tim Burton. Is féidir 
na carachtair anchúinseacha, an mise-en-scène 
an-stílithe agus an díchumadh agus áibhéil spásúil 
a bhíonn le fáil sa Scannánaíocht Eispriseanaíoch 
a fheiceáil i scannáin bheoghníomhaíochta agus 
i scannáin bheochana araon de chuid Burton, ar a 
n-áirítear, Beetlejuice (1988), Edward Scissorhands 
(1990), Batman Returns (1992), The Nightmare 
Before Christmas (1993), Corpse Bride (2005) agus 
Frankenweenie (1985).

Thosaigh Tim Burton ag obair sna scannáin mar 
bheochantóir i Stiúideonna Disney, mar a ndearna 
sé an gearrscannán beochana, Vincent, in 1982. Bhí 
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na carachtair uafáis agus an adhfhuaifaireacht, atá 
tipiciúil de na scannáin is déanaí dá chuid, le feiceáil 
cheana sna gearrscannáin bheoite a rinne sé ní ba 
luaithe, Vincent agus Frankenweenie.

Mar stiúrthóir Hollywood, is stílí físiúil 
mórthaibhseach é Burton, a bhaineann úsáid as 
tírdhreacha agus as carachtair fantaisíochta a 
fhaightear ón iliomad stíleanna agus tionchar 
ealaíne. Cruthaíonn samhlaíocht fhísiúil Burton 
mise-en-scène stílithe a bhíonn ag baint inspioráide 
ó chlasaicigh an Eispriseanachais Ghearmánaigh ar 
nós The Cabinet of Doctor Caligari agus Metropolis.
Sa scannán Beetlejuice, tá seomra i saol na 
spiorad ina bhfuil peirspictíochtaí díchumtha an 
Eispriseanachais, leis na cúlraí péinteáilte aisteacha 
atá go díreach cosúil le The Cabinet of Doctor 
Caligari.
 
In Batman Returns, tá an Penguin agus a chairde 
gránna go díreach cosúil le neacha as The Cabinet of 
Doctor Caligari. Tá carachtar bithiúnta Christopher 
Walken ainmnithe as an aisteoir Max Schreck, a 
rinne ról na vaimpíre in Nosferatu le F.W. Murnau. 
Nuair a chruthaigh Bo Welch an dearadh uirbeach 
aisteach do Gotham City, d’úsáid sé réimse leathan 
stíleanna ailtireachta, ar a n-áirítear Eispriseanachas 
agus Ciúbachas agus Nua-aimsearthacht 
Fhaisisteach.

Tá an dearadh iomlán físiúil in The Nightmare 
Before Christmas faoi thionchar peirspictíochtaí 
agus íocónagrafaíocht dhíchumtha chineama an 
Eispriseanachais Ghearmánaigh, i gcomhar le 
carachtair ó na scannáin uafáis de chuid Universal ó 
na 1930idí agus 40idí.

Sa scannán Edward Scissorhands, cuireann Tim 
Burton coinbhinsiúin agus struchtúir fhinscéalta 

na hEorpa in oiriúint do shuíomh bruachbhailteach 
nua-aimseartha i Meiriceá.

Tá dhá shuíomh ar leith sa scannán: Baile Edward 
sa teach mór ar an chnoc agus an baile mór atá 
suite thíos faoi. Cé gur dhá áit éagsúla iad, tá siad 
cosúil lena chéile sa dóigh áibhéileach ina gcuirtear 
i láthair iad.
 
Is é an teach mór cruthanta taibhsí atá le fáil i 
bhfinscéalta nó i scannáin uafáis de chuid Hammer 
ná teach mór sa stíl ghotach, a bhfuil cuma 
dhoicheallach ar an taobh amuigh de agus, maisithe 
le dealbha anchúinseacha cloiche, agus le halla mór 
ar nós uaimhe istigh, nach bhfuil de sholas ann ach 
an méid a thagann trí fhuinneoga fada caola.
  
Cuireann sé i gcuimhne chomh maith cuid mhór 
de shuíomhanna scannáin an Eispriseanachais 
Ghearmánaigh.

In Edward Scissorhands, mar atá sé i gcás a lán 
scannán eispriseanaíoch Gearmánach, caitear 
an réalachas amach in áit na saorgachta, rud a 
chuireann le hatmaisféar finscéalach an scannáin. 
Sa radharc seo ina gcruthaíonn Edward an Dealbh 
Oighir, cruthaítear atmaisféar brionglóideach 
d’fhinscéal rómánsúil agus iad seo a leanas in úsáid: 
an dath bán go forleathan; cineamatagrafaíocht 
mhallghluaiseachta agus na calóga sneachta ag 
titim (amhail meall sneachta de ghloine); agus ceol 
draíochtach an chumadóra, Danny Elfman.

Tagairtí: Elsaesser, T. (2000). Weimar Cinema and 
After: Germany’s Historical Imaginary. Londain: 
Routledge, Caibidil 2, lgh 27.

Rubin, M (1999). Thrillers. Cambridge University 
Press, Caibidil 3, lgh 63.
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