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Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• coincheap an auteur a phlé agus é a chur i
 bhfeidhm ar an stiúrthóir Alfred Hitchcock.

Alfred Hitchcock, Auteur

Inneachar an Chúrsa

Coincheap an “Auteur”
Sna 1950idí, chuir criticeoirí Francacha, agus iad 
ag scríobh san irisleabhar Cahiers du Cinéma, 
chuir siad an smaoineamh chun tosaigh go dtig 
linn duine aonair a aithint mar an phríomhfhórsa 
cruthaitheach taobh thiar de scannán, sa dóigh 
céanna is a chruthaíonn scríbhneoir leabhar. Is é an 
stiúrthóir údar (nó auteur) an scannáin.

Sa dearcadh seo, má dhéantar dlúthstaidéar ar 
shaothair roinnt stiúrthóirí ríthábhachtacha a bhí 
ag obair taobh istigh de laincisí chóras stiúideonna 
Hollywood, nochtfaidh sin patrún comhsheasmhach 
de théamaí, de mhóitífeanna agus de shaintréithe 
stíleacha arb ionann iad agus fís phearsanta.

An stiúrthóir is minice a bhí i gcaibidil ag na 
criticeoirí scannán ón Fhrainc ná an auteur 
cruthanta sin Alfred Hitchcock.

Cé gur chuidigh sé le stádas na scannánaíochta 
a chinntiú mar fhíorealaín, tugadh dúshlán 
choincheap an auteur fosta. Bunaíodh samhail 

thionsclaíoch na scannánaíochta, a forbraíodh 
taobh istigh de chóras stiúideonna Hollywood, 
mar fhiontar comhchoiteann a raibh comhobair i 
gceist idir a lán rann agus na tallanna a bhí ag a lán 
daoine difriúla.

 Faoi chóras na stiúideonna bhí an gearradh deiridh 
ag léiritheoirí, agus ciallaíonn sin nár tugadh an 
smacht deiridh do stiúrthóirí ar an eagarthóireacht 
deiridh den scannán. Agus seo san áireamh, bíonn 
a lán daoine ag áitiú nach féidir an stiúrthóir a 
fheiceáil mar an t-aon údar amháin atá ag scannán, 
mar a thabharfadh coincheap an auteur le tuiscint.

In ainneoin na ndúshlán seo, leanann coincheap 
an auteur de bheith ag imirt ról lárnach maidir leis 
an tuiscint atá againn ar an scannán mar chineál 
ealaíne a mhúnlú agus is minic a chuireann sé le 
margaíocht a lán scannáin Hollywood a chruthaigh 
stiúrthóirí clúiteacha “réalta”, leithéidí Steven 
Spielberg agus Martin Scorsese.
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Hitchcock mar Auteur
Is féidir a rá go gcomhlíonann Alfred Hitchcock tréithe 
an auteur ar roinnt dóigheanna.

Smacht Cruthaitheach: D’imir Hitchcock smacht 
cruthaitheach ar an chuid ba mhó dá chuid scannán 
nach raibh ag stiúrthóir ar bith roimhe, agus 
d’fhostaigh sé scríbhneoir scripteanna le hobair go 
dlúth leis, leis na scripteanna a chruthú. Forbraíodh 
cuid de scannáin Hitchcock ó smaoineamh a bhí 
ag an stiúrthóir le sraitheog phleanáilte (set-piece) 
dhrámatúil a dhéanamh, amhail an tóraíocht trasna 
Shliabh Rushmore atá ag deireadh a scannáin North 
by North West (1959).

Fís: An dearadh agus struchtúr físiúil i scannáin 
Hitchcock, léiríonn siad fís aonarach. Na scannán uilig 
dá ndearna an stiúrthóir, rinne sé iad a léirshamhlú 
roimh ré - chruthaíodh sé scéalchláir mhionsonraithe 
do gach radharc sa script. Chinntigh na scéalchláir seo 
éifeachtúlacht agus barainneacht i scannánú agus 
in eagarthóireacht a chuid scannán agus chuir sé ar 
chumas Hitchcock smacht cruthaitheach a choinneáil 
ar phróiseas na scannánaíochta. Na príomh-
chomhoibrithe a bhí aige - an cineamatagrafadóir, an 
stiúrthóir ealaíne agus an t-eagarthóir - d’fhíoraigh 
siadsan fís Hitchcock i bhfoirm ceallalóide.

Insintí agus Téamaí Coitianta: Tá comhsheasmhacht 
shuntasach in insint agus in ábhair théamacha an 
stiúrthóra i rith seasca bliain den scannánaíocht agus 
breis agus caoga scannán. Bhí an dúspéis ag Alfred 
Hitchcock sa choirpeacht agus i meon an choirpigh 
ar feadh a shaoil. Níl stiúrthóir ar bith eile ann is mó 
atá nasctha leis an aon seánra amháin ná mar atá 
Hitchcock, nuair a thugtar san áireamh gurbh eisean, 
beagnach, a chum seánra an scéinséara teannais.

Ón scannán tostach clasaiceach The Lodger, a rinne 
sé in 1926 ar aghaidh, is minic a bhíodh Hitchcock ag 
filleadh ar théamaí aitheanta:
• an dóigh leis an dúnmharú fhoirfe a dhéanamh;
• iomrall aithne agus an droch-chás ina bhfuil fear nó 

bean a bhfuil coir curtha ina leith go héagórach;
• aistriú ciontachta agus an ceangal aisteach idir an 

duine neamhchiontach agus an duine ciontach; 
agus

• téama an alter ego (an ‘mé eile’).

Is minic a bhíonn mistéir san insint agus gné den 
scéal a chuireann an t-aicsean chun siúil i scannáin 
Hitchcock. Is é an téarma a bhí ag an stiúrthóir air sin 
ná, “MacGuffin ... an gaireas, an cleas, más mian leat, 
nó na páipéir a bhfuil na spiairí ar a dtóir.

An t-aon rud atá tábhachtach dáiríre ná go gcaithfidh 
na pleananna, na doiciméid nó na rúin a bheith 
ríthábhachtach sa scannán do na carachtair.

Domsa, an duine atá ag insint an scéil, níl tábhacht dá 
laghad acu.” (Duguid)

Stíl Theicniúil agus Turgnaimh a Dhéanamh: Is 
féidir scannáin Hitchcock a aithint ar stíl fhísiúil láidir 
an stiúrthóra, ar an rímháistreacht theicniúil agus ar 
an dóigh a mbíodh sé ag déanamh turgnamh an t-am 
ar fad le foirm agus teicníc na scannánaíochta.
 Tugtar an t-ainm, “ciúta Hitchcock” (“the Hitchcock 
touch”) air seo.

Is minic a chuir an stiúrthóir dúshlán teicniúil roimhe 
féin agus ansin chuir sé an mháistreacht ar fad a bhí 
aige ar ghramadach na scannán i bhfeidhm leis an 
dúshlán sin a shárú: an dóigh le scéal iontach a rá 
taobh istigh de sheomra amháin mar a tharla in Rear 
Window (1954) nó in aon téic amháin mar a tharla 
in Rope (1948), an dóigh le beocht a chur i ndráma 
amharclainne ag úsáid 3T ar nós Dial M for Murder 
(1954), nó an dóigh le huafás agus teannas a chruthú 
gan aon scór ceoil a úsáid mar a rinneadh in The Birds 
(1963).

Chomh maith leis sin, bhain Hitchcock sult as bheith 
ag súgradh le coinbhinsiúin an tseánra agus ba mhinic 
a bhriseadh sé rialacha tábhachtacha na insinte ionas 
nach dtarlódh an rud a raibh an lucht féachana ag dúil 
leis. An dóigh ba mhó a ndearna sé insint chlasaiceach 
Hollywood a chur de dhroim seoil ná an dóigh ar 
maraíodh duine de na príomhcharachtair leath 
bealaigh tríd an scannán in Psycho (1960).

Persona Poiblí: Chruthaigh Hitchcock persona poiblí 
dó féin mar ‘Máistir na Fionraí’, mar a thugadh sé air 
féin. Ó go luath ina shaol oibre, baineadh úsáid as 
ainm agus íomhá Hitchcock lena chuid scannán a 
dhíol - go héifeachtach, bhí branda á chruthú - agus 
bhí sé le feiceáil sna blaisíní do na scannáin, amhail 
Psycho agus The Birds, agus é ag labhairt go díreach 
leis an lucht féachana. Sna 1950idí bhain Hitchcock 
stádas amach mar an stiúrthóir ba mhó clú ar domhan 
agus d’aithníodh gach duine a ainm láithreach. Bhí 
sé seo le cur síos don dóigh a mbíodh sé le feiceáil go 
meandrach i ngach ceann dá chuid scannán agus don 
ghreann dhubh sa réamhrá roimh gach clár dá shraith 
teilifíse, Alfred Hitchcock Presents. Bhain an stiúrthóir 
stádas uathúil amach i stair na scannán trí ghradam a 
fháil mar fhíorealaíontóir agus mar dhuine a shásaigh 
mianta an phobail fosta.

Tagairtí Duguid, M. Hitchcock’s Style: Hitchcock and the 
McGuffin BFI screenonline. Ar fáil ag:  www.screenonline.org.uk/
tours/hitch/tour6.html [Arna rochtain 23 Márta 2016].


