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AN tEISPRISEANACHAS MEIRICEÁNACH AGUS ORSON WELLES 

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
•  an téarma Eispriseanachas Meiriceánach a 

thuiscint; agus 
 

•  míniú a thabhairt ar an chomhoibriú uathúil idir 
an stiúrthóir agus an cineamatagrafadóir in Film 
Noir agus san Eispriseanachas Mheiriceánach.

An tEispriseanachas Meiriceánach agus Orson Welles

Inneachar an Chúrsa

Is féidir stíl eispriseanachais scannánaíochta 
Hollywood a bhí ag forbairt le linn ré an stiúideo a 
fheiceáil sa Film Noir agus i gclasaicigh sheánra an 
Uafáis araon amhail Frankenstein (James Whale, 
1931) agus The Bride of Frankenstein (James 
Whale, 1935), Curse of the Cat People (Gunther von 
Fritsch, 1944) agus The Night of the Hunter (Charles 
Laughton, Robert Mitchum (nach luaitear sna 
creidiúintí), 1955).

Mar sin féin, is dócha go bhféadfaí a rá gurb é 
Orson Welles an scannánóir a thugann sainmhíniú 
ar an téarma Eispriseanachas Meiriceánach, 
an stiúrthóir físeach a bhain úsáid as stíl an 
eispriseanachais le linn a shaoil oibre ar fad, ón 
chéad scannán ceannródaíoch aige Citizen Kane 
(1941), go dtí an scannán deireanach Hollywood 
aige, an scannán clasaiceach noir Touch of Evil 
(1958).

Cás-Staidéar: Citizen Kane (1941)

Bhí an tús is spleodraí i stair na scannán ag Orson 
Welles, 26 bliain d’aois, le Citizen Kane. Rinne 
Welles an bhunscript scannáin a chomhscríobh, 
ghlac sé páirt ann agus rinne sé é a stiúradh. 
Déanann an scannán iniúchadh ar shaol an toicí 
mhistéirigh Mheiriceánaigh, Charles Foster Kane 
agus téitear sa tóir ar bhrí an fhocail a bhí aige agus 
é ar leaba a bháis, “Rosebud”. 

Is iad go leor de na nuálaíochtaí sa teicníc 
chineamatach a bhogann go radacach ón Stíl 
Chlasaiceach Hollywood is cúis leis an cháil atá 
ar an scannán is éachtaí riamh sa chineama 
Mheiriceánach, Citizen Kane. Ina measc siúd, tá:
• soilsiú eispriseanachais;
• uillinneacha ceamara radacacha:
• spléachadh siar;
• trasdulta físiúla iontacha;
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• seatanna traiceála mionsaothraithe;
• téiceanna fada;
• comhdhéanaimh dhoimhne
• dearadh seit barócach; agus
• fuaim fhorluiteach.

Creideann roinnt staraithe scannán gurb é úsáid 
shamhlaíoch an tsoilsithe agus an scátha in 
Citizen Kane is cúis leis an tuiscint acu gurb é an 
chéad “film noir” nó, ar a laghad, réamhtheachtaí 
díreach ghluaiseacht an Film Noir. Tá príomh-
teidealchárta na gcreidiúintí scannáin á roinnt 
ag an bheirt, an Stiúrthóir, Orson Welles agus an 
cineamatagrafadóir, Greg Toland, – is comhartha 
ómóis é seo do cheann de na comhoibrithe is mó 
sa chineama Mheiriceánach idir stiúrthóir agus 
cineamatagrafadóir.

Cuireann an staraí scannán Robert L. Carringer 
síos ina leabhar, The Making of Citizen Kane, ar an 
chaidreamh dhinimiciúil oibre idir an stiúrthóir 
agus an cineamatagrafadóir, “Ó laethanta 
tosaigh an scannánaithe, bhí spiorad díograiseach 
réabhlóideach acu i leith an scannáin...Deir iad 
siúd a bhí páirteach ann go raibh cluiche reatha ar 
siúl idir an bheirt, agus Welles ag teacht aníos le 
smaoineamh dochreidte amháin i ndiaidh a chéile 
agus dúshlán á thabhairt aige ar Toland lena chruthú 
agus é á dhéanamh ag Toland agus ansin dúshlán á 
thabhairt aige ar Welles le rud éigin a iarraidh nach 
dtiocfadh leis a chruthú.”

Trí rudaí a thriail go seasta, tháinig siad aníos le 
chéile le go leor gaireas físiúil agus éifeachtaí 
optúla amhail íomhá dhíchumtha an altra a théann 
isteach go dtí seomra Kane sa radharc thosaigh 
mhistéireach. Theastaigh ó Welles go mbeadh 
éifeacht osréalach ann don radharc agus d’éirigh le 
Toland é seo a bhaint amach go díreach trí ghoine 
laghdaitheach (a chruthaíonn an pheirspictíocht go 
bhfuiltear ag amharc tríd an fhoirceann mhícheart 
de theileascóp) a chur fad slí gairid chun tosaigh ar a 
lionsa leathanuilleach.
 
Mar a mhíníonn Robert L. Carringer, “is 
réamhtheachtaire é an toradh ar an lionsa súil-
leathan leathanuilleach a bhí in úsáid go coitianta 
sna 1960í.” (Carringer, 1996)

Tá comhdhéanaimh dhomhainfhócais agus cuid 
mhór radharc atmaisféarach le dearadh soilsithe 
eispriseanachais sa scannán a bhí ag Greg Toland 
roimhe, The Long Voyage Home (1940) leis an 
stiúrthóir John Ford. Spreag Welles Toland leis na 
teicnící foirmiúlachais seo a bhrú níos faide chun 
tosaigh in Citizen Kane.

Cruthaíonn soilsiú gealdorcha atmaisféar dorcha 
agus bagrach i bpríomhradhairc amhail Bás Kane, an 
Seomra Teilgeora agus Leabharlann Thatcher.

Cruthaíonn teicnící soilsithe eispriseanachais cuma 
na mistéire agus teannas rud a fhágann go bhfuil 
an dul sa tóir ar bhrí Rosebud ina thuras tríd an 
dorchadas shíceolaíoch agus éadóchas a chiapann 
Charles Foster Kane.

Baintear úsáid as comhdhéanaimh uillinn rí-ard 
agus íseal, gluaiseachtaí eispriseacha ceamara 
agus díchumadh spásúil ar fud an scannáin, trí 
úsáid a bhaint as lionsa leathanuilleach le cuid 
mhór tréimhsí ríthábhachtacha i saol Kane a chur i 
bhfoirm dráma nuair a éiríonn sé ró-uaillmhianach 
agus é fágtha scoite agus ina aonar.

Mar a mhíníonn an scoláire scannán, Marilyn 
Fabe, baineann Welles úsáid as uillinneacha ísle 
le staideanna síceolaíocha as cuimse a theilgean; 
“Cé gur féidir le scannánú ó pheirspictíocht uillinn 
íseal cuma cheannasach agus mhuiníneach a chur 
ar charachtar, tá éagsúlacht shuimiúil ag ceamara 
Welles maidir leis an teicníc seo trí Kane a scannánú 
ó uillinn íseal nuair is mó atá sé clóite.

Sa radharc ina mbagraíonn Gettys caidreamh 
adhaltrach Kane a nochtadh agus a scairteann Kane 
ar Gettys: “I’m no cheap crooked politician...I’m 
going to send you to Sing Sing,” tá cuma chraiceáilte 
agus áiféiseach air seachas cuma chumhachtach 
agus cheannasach mar gheall ar an cheamara ag 
uillinn íseal. Tá cuma spiacánach agus as riocht ar 
na plánaí san íomhá os cionn Kane mar gheall ar 
an lionsa leathanuilleach atá in úsáid sa tseat seo 
i gcomhpháirt le huillinn íseal agus claonadh beag 
an cheamara, rud a nochtann arís staid meabhrach 
Kane”. (Fabe, 2004)

Tá an struchtúr neamhlíneach den insint 
imscrúdaitheach de Citizen Kane ar cheann 
de na hathruithe radacacha is mó ó scéalaíocht 
thraidisiúnta Hollywood. Is í úsáid líon mór 
spléachtaí siar, taobh istigh de struchtúr 
forluiteach de sheisear reacairí éagsúla a thugann 
príomheachtraí i saol Charles Foster Kane chun 
cuimhne, a chuireann ar chumas Welles an iliomad 
gnéithe éagsúla de charachtar Kane a léiriú chomh 
maith le fiosrú a dhéanamh ar chontrárthachtaí 
inmheánacha agus ar chastacht na hiompraíochta 
daonna a bhfuil baint níos mó leis an litríocht 
seachas leis an chineama acu.
Bíonn Citizen Kane de shíor ag bogadh chun 
tosaigh agus siar san am trí shraith de thrasdulta 
samhlaíocha a úsáideann fuaim agus íomhá le 
léimeanna ama a chur in iúl. Téann na blianta chun 
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tosaigh go gasta i montáis an Tábla Bricfeasta áit a 
bhfuil an caidreamh atá ag Kane lena chéad bhean 
chéile ag titim as a chéile agus é le feiceáil i seacht 
gcinn den spléachadh ar aghaidh san am atá 
rí-ghasta.

Is é an rud is suntasaí ar fad in Citizen Kane ná 
úsáid cheannródaíoch na dteicnící a bhaineann 
le cineamatagrafaíocht domhainfhócais agus 
leis an téic fhada. Sa radharc ina bhfuil meall 
mór sneachta nuair a bhuaileann Thatcher le 
tuismitheoirí Kane, baineann Welles úsáid as an téic 
fhada le cineamatagrafaíocht domhainfhócais le 
gluaiseacht traiceála cheamara droim ar ais a bhaint 
amach go han-eispriseach, a choinníonn trí phlána 
den tseat i bhfócas i gcónaí – an Kane óg sa chúlra 
atá le feiceáil tríd an fhuinneog; a athair i lár báire 
agus a mháthair le Thatcher sa tulra.
 
Leis an chomhdhéanamh mhion seo, coinníonn an 
stiúrthóir leanúnachas ama agus spáis, rud a bhí ina 
bhuaicphointe den réalachas chineamatach a bhain 
le Hollywood sna 1940í. .

Bhí réalachas fuaim fhoircneach ina thréith d’obair 
an stiúrthóra leis an raidió. Leag Welles amach 
roimhe in Citizen Kane, réalachas den chineál 
chéanna a bhaint amach ag cruthú fuaimrian 
nádúraíoch de dhialóg fhorluiteach, maisíochtaí 
fuaime áibhéalacha agus maisíochtaí gutha 
foircneacha ar féidir é a fheiceáil ar an dóigh is 
fearr sna radhairc i Leabharlann Thatcher áit a 
n-athshonann fuaim tríd an spás fholamh agus 
síleálacha arda agus sa halla mhór in Xanadu a 
ndéanann Welles both mhacalla ollmhór de.

Baintear úsáid chruthaitheach fosta as fuaim 
faoi choinne trasdulta radhairc i lár abairte 
(gaireas a úsáidtear go coitianta sa raidió) amhail 
nuair a thosaíonn Leland ag caint le slua ar an 
tsráid agus críochnaíonn Kane an abairt in óráid 
toghchánaíochta ag slógadh mór.

Cás-Staidéar: Touch of Evil (1951)

Aithníonn an chuid is mó de na staraithe scannán 
Touch of Evil mar dheireadh na tréimhse clasaicí 
Film Noir. Sa scéal seo faoi phóilín bradach a rinne 
a dhlúthchara feall air, léiríonn Orson Welles ina 
iomláine a aeistéitic eispriseanachais ag baint 
úsáid as uillinneacha ceamara radacacha, 
gluaiseachtaí mearbhlacha ceamara, 
comhdhéanaimh domhainfhócais, lionsaí 
leathanuilleacha díchumtha, frámáil asláir agus 
soilsiú gealdorcha le tírdhreach Noir d’fhoréigean 
agus de bhagairt a chruthú.

Is é an téic dochreidte trí nóiméad ar fad atá mar 
thús leis an scannán, an seat traiceála is cáiliúla i 
stair na scannán, a ndearnadh scigaithris air in The 
Player (1992) le Robert Altman.

Chuir Welles dearadh físiúil a scannán agus an 
úsáid aige de dhoimhneacht spásúil fhoircneach 
agus peirspictíocht dhíchumtha i gcomparáid le 
cathair ghríobháin roithleánach.
 

Sonraíonn móitíf na cathrach gríobháin go 
clúiteach i halla na scáthán in Citizen Kane agus 
in The Lady from Shanghai agus sa tóraíocht in 
aisce le mistéir an Rosebud a nochtadh, rud nach 
n-éiríonn ach leis an lucht féachana amháin a 
dhéanamh.

Mar sin féin, tá an mhóitíf i láthair sna 
mórshaothair uilig de chuid Welles. Deir Terry 
Comito, “Is é is túisce atá i gceist le What Touch 
of Evil ná an t-achrann leis an chathair ghríobháin 
nó leis an chuilithe a osclaíonn romhainn nuair 
a sháraíonn muid teorainneacha an domhain, áit 
ina bhfuil muid sásta baile a thabhairt air... Níl ach 
imeall na doimhneachta a osclaíonn go mearbhlach 
taobh thiar de i gceist le háit ar bith a bhfuil 
carachtar ina chónaí inti ag an mhóimint sin. Tá 
sé amhlaidh mar gheall ar úsáid sheasta an spáis 
dhomhain agus an ghluaiseacht fhoréigneach atá 
ag réabadh tríd ag Welles.” (Comito, 1995)
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Cás-Staidéar: The Lady from Shanghai (1948)

Is é sraitheog an tí iontas ó bhuaicphointe The 
Lady from Shanghai (1948), ceann amháin de 
na scannáin cheannródaíocha den film noir 
Mheiriceánach, an léiriú is fearr den veirtige 
atá Orson Welles in ann a spreagadh trí stíliú 
eispriseanachais agus an ionramháil aige den spás 
dhomhain. Sa scannán, baineann an stiúrthóir 
agus réalta an scannáin, Welles, leas as cuid mhór 
teicnící eispriseanachais clasaiceacha le fear atá 
sáinnithe i dtírdhreach tromluí aisteach a léiriú. 
Tá cuid mhór coinbhinsiúin noir sa tsraitheog lena 
n-áirítear reacaireacht céad phearsan carachtar 
fireannach atá sáinnithe i ngréasán caimiléireachta 
agus femme fatale mistéireach a nochtann as an 
dorchadas.

Bíonn díchumadh agus áibhéil amhairc in úsáid 
ag eispriseanachas cineamatach le staideanna 
mothúchánacha as cuimse a chur in iúl. Tá mise-
en-scène na sraitheoige noir seo an-díchumtha 
agus ionramhálann peirspictíocht ar stíl 
áibhéileach an Eispriseanachais Ghearmánaigh. 
Tugann an suíomh páirc aeraíochta aisteach The 
Cabinet of Dr Caligari (Robert Wiene, 1920) chun 
cuimhne chomh maith.

Tá an díchumadh agus áibhéil spásúil de mhéid 
agus de scála sa mise-en-scène le sonrú fosta i 
stíl éagsúil cheamara Orson Welles.  Tá turas an 
phríomhcharachtair tríd an lúbra de tharraingtí 
frámaithe i ndomhainfhócas trí shraith de 
ghluaiseachtaí ceamara traiceála asláir a chuireann 
fíordhoimhneacht in iúl.
 

Agus é á thiontú ar a ais, luascann an ceamara 
suas agus anuas ó sheatanna ísle go seatanna 
arda a chruthaíonn mothú mearbhlach amhail 
is go bhfuil na hurláir ag bogadh agus go bhfuil 
na ballaí ag druidim isteach orainn. Tá mothú an 
tsáinnithe agus na clástrafóibe méadaithí léirithe i 
roinnt comhdhéanamh neamhchothromaithe atá 
stílithe go radacach.

Tá soilsiú beag in úsáid tríd an tsraitheog ar 
fad leis an charachtar a sháinniú i ndomhan 
bagrach scáthanna agus le doimhneacht a 
chur in iúl go láidir. Cruthaíonn scéim soilsithe 
an eispriseanachais, ina bhfuil an dorchadas 
mórthimpeall an charachtair agus é í mbaol a 
shlogtha aige, atmaisféar eaglach agus bagrach. 
Tá scáthanna i réim go hiomlán sa fhráma i roinnt 
eochairsheatanna taobh istigh den tsraitheog.
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