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CÓRAS STIÚIDEO HOLLYWOOD 

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GLUAISTE LEIBHÉAL 
AS GCE

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar mhúnla 

tionsclaíoch na scannánaíochta in Hollywood, a 
bhunús, a luathstair agus a ábharthacht sa lá atá 
inniu ann;

• an nasc idir an córas stiúideo agus forbairt Stíl 
Chlasaiceach Hollywood a mhíniú;

• na gnéithe seo a leanas a bhaineann leis an 
chóras stiúideo a phlé:
– comhcheangal ceartingearach maidir le léiriú, 

dáileadh agus taispeáint;

– múnla léirithe na líne cóimeála de ranna 
ceardaíochta éagsúla ag obair taobh istigh de 
choinbhinsiúin na stíle leanúnachais;

– ról na scannánaíochta seánra-bhunaithe i 
múnla léirithe na líne cóimeála;

– idirdhealú na seánraí trí chóid agus trí 
choinbhinsiúin ar leith;

– ról an stiúrthóra, an léiritheora agus an 
scríbhneora ar scannán stiúideo agus na 
srianta ar léiriú aonair;

– an stíl tí agus an phearsantacht ar leith atá ag 
gach príomhstiúideo.

Córas Stiúideo Hollywood

Inneachar an Chúrsa

Luathstair an Chórais Stiúideo agus an 
Comhcheangal Ceartingearach

Deirtear gurbh iad na deartháireacha Lumiere 
a thug an scannánaíocht ar an tsaol ach 
ba é Hollywood a rinne tionsclaíocht di trí 
chomhcheangal ceartingearach agus trí mhúnla 
na líne cóimeála.

Taobh istigh de thionsclaíocht na scannánaíochta, 
baineann comhcheangal ceartingearach le cineál 
múnla tionsclaíoch ina bhfuil na hacmhainní 
léirithe, dáilte agus taispeánta uilig i seilbh 

comhlacht amháin, agus mar sin de, tá smacht 
ag an chomhlacht sin ar gach céim den phróiseas 
scannánaíochta.

Thosaigh an córas seo den chomhcheangal 
cheartingearach in 1917, nuair a ghlac Adolph 
Zukor seilbh ar Paramount, nach raibh ann ach 
comhlacht dáilte scannán ag an am, agus chuir 
sé le chéile lena chomhlacht léiriúcháin féin é. 
D’aithin Zukor an gá le léiriú agus dáileadh a chur 
le chéile. Le linn luathbhlianta na scannánaíochta, 
bhí méadú ag teacht ar an éileamh ar scannáin i 
rith an ama. Bhí cuid mhór pictiúrlann ann, agus 
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Sa bhliain 1946, théadh 90 milliún duine chun na 
pictiúrlainne gach seachtain i SAM agus rinne an 
tionsclaíocht brabús de $121 milliún. Faoin bhliain 
1948, áfach, bhí seo i ndiaidh titim chuig  
$48 milliún nuair a chuir an Chúirt Uachtarach 
deireadh le monaplacht na mórstiúideonna.

Ní raibh smacht acu a thuilleadh ar an taispeáint, 
arbh é dhá thrian a gcuid gnó í. D’oscail seo an 
tionsclaíocht do chomhlachtaí neamhspleácha 
léiriúcháin agus ba chomhartha sin go raibh 
deireadh leis an chomhcheangal cheartingearach 
agus tús dheireadh chóras na stiúideonna, a bhí 
faoi bhagairt ón teilifís roimh i bhfad.

Múnla Léirithe an Líne Chóimeála

Bhí stiúideonna scannán iontach cosúil le línte 
cóimeála i dtionsclaíocht, le roinnt righin an 
tsaothair agus ordlathas cumhachta. Cuireadh 
stiúrthóirí, aisteoirí agus teicneoirí go léir faoi 
chonradh le stiúideo go ceann seacht mbliana. 
D’fhéadfaí aisteoirí a thabhairt ar iasacht do 
stiúideonna eile. Bhí áit lárnach ag réaltaí i rath 
stiúideo agus bhí siad tábhachtach maidir le 
branda nó margaíocht stiúideo a fhorbairt.

Mar gheall ar chur chuige na líne cóimeála seo, ba 
mhinic a bhí scannáin foirmleach agus ag baint 
le seánraí ar leith a d’fhorbair ag an tréimhse seo 
mar aon lena gcoinbhinsiúin stíle féin. D’fhorbair 
na mórstiúideonna stíl tí agus speisialtachtaí dá 
gcuid féin fosta.

Rinne tionsclaíocht na scannánaíochta aithris 
ar theicnící ceardaíochta na hamharclainne, 
ina ndearnadh obair i bhfoirne beaga ar nós an 
fhoireann feistis, gruagairí, an fhoireann smididh 
agus dearthóirí seit. Ach bhí an t-éileamh ar 
scannáin chomh mór sin nárbh fhada gur fhorbair 
sé ar scála tionsclaíoch.

Deirtear gurbh é Thomas H. Ince, léiritheoir, 
stiúrthóir agus aisteoir, a chéadchruthaigh múnla 
na líne cóimeála agus a d’fhorbair córais leis an 
léiriú a shruthlíniú trína chinntiú gurbh fhéidir 
raon iomlán na ngníomhaíochtaí atá ag baint le 
scannán a dhéanamh a chomhcheangal taobh 
istigh de spás mór amháin a raibh ardáin fuaime, 
oifigí léiriúcháin, tithe na bhfearas agus seiteanna 
ann. Mar gheall air sin, bhí ranna in ann obair a 
dhéanamh ar bhreis agus scannán amháin ag an 
am chéanna.

Thosaigh próiseas an léiriúcháin leis an script 
agus na suíomhanna, ina dhiaidh sin leis na 
seiteanna agus an scannánú, agus sa deireadh, 

mar gheall air seo, bhí ar léiriú agus ar dháileadh 
na scannán a bheith níos sruthlínithe le freastal ar 
an ráchairt seo.

Faoin bhliain 1922, bhí Zukor ag ceannach 
pictiúrlann, agus chinntigh sin go mbeadh lucht 
féachana níos mó ag scannáin Paramount.

Le linn na tréimhse seo idir 1913 agus 1929, 
rinne ceithre chomhlacht eile comhcheangal 
ceartingearach agus bhunaigh siad iad féin mar 
iomaitheoirí Paramount. Le chéile, tugadh ‘Na Cúig 
Cinn Mhóra’ ar na cúig chomhlacht stiúideo seo:
• Paramount;
• Warner Brothers; 
• RKO; 
• MGM; agus 
• Fox.

Bhí trí chomhlacht bheaga eile ann ag an am 
chéanna leis na cinn seo. Ní raibh na trí cinn seo 
comhcheangailte mar ba cheart go fóill, agus 
tugadh ‘Na Trí Cinn Bheaga’ orthu:
• Columbia;
• United Artists; agus 
• Universal.

Bhí smacht iomlán airgeadais, ar a dtugtar fosta 
‘monaplacht’, ag na hocht gcomhlacht seo ar 
thionsclaíocht na scannánaíochta le linn na 
1920idí. Bhí brabús ollmhór le déanamh, ach bhí 
costas ollmhór ann fosta, go háirithe le teacht na 
scannán fuaime in 1927. Ciallaíonn seo go raibh 
nasc láidir idir socruithe cruthaitheacha agus 
socruithe airgeadais.

Tugadh an córas stiúideo ar an chóras seo agus 
bhí sé bunaithe in Hollywood, California, mar a 
raibh an talamh saor agus an aimsir go maith, rud 
a thug dálaí idéalacha le scannánú a dhéanamh.

Chuir Cliseadh Wall Street in 1929 isteach ar a 
lán de na stiúideonna. Ba thréimhse den chúlú 
eacnamaíochta iad blianta na 1930idí. Bhí an lucht 
féachana ag iarraidh luach a gcuid airgid, agus mar 
gheall air sin, ba é an gnáthrud sa tréimhse seo 
ná dhá scannán a thaispeáint i ndiaidh a chéile. 
Mar gheall ar an nós seo, tháinig na Scannáin ‘B’ 
chun tosaigh ar scannáin ar bhuiséad íseal iad a 
taispeánadh roimh an phríomhghné.

In ainneoin deacrachtaí airgid, tháinig na 
mórstiúideonna slán agus bhí smacht acu ar 95% 
de na scannáin go léir a léiríodh le linn na mblianta 
1930–1948, ar a dtugtar anois Ré Órga Hollywood.

Léiríodh breis agus sé chéad scannán sa bhliain le 
linn na tréimhse seo.
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leis an phróiseáil, le heagarthóireacht agus leis an 
fhuaim. Bhogfadh an scannán ó roinn go roinn, go 
díreach mar an gcéanna agus dá mbeadh sé ar líne 
chóimeála, le roinnt shoiléir saothair.

Is minic a bhíodh an script roinnte ina bloic a 
bhféadfaí iad a scannánú as ord ionas gurbh fhéidir 
na radhairc suite in áit ar leith nó le carachtar ar 
leith a scannánú in aon seáp amháin agus ansin 
eagarthóireacht a dhéanamh orthu agus iad a fhí 
le chéile níos moille. Bhí siad ábalta na seiteanna 
agus na fearais chéanna a úsáid i léiriúcháin 
dhifriúla, rud a shruthlínigh an léiriú agus a 
mhéadaigh líon na scannán a rinneadh. 

Seánra

Is dóigh é seánra le scannáin a eagrú agus a 
chruthú de réir cineáil nó catagóra agus tá sé 
deartha le dúil an lucht féachana a mhúnlú agus 
le freagairt dó. Le linn 1929, le tús an Spealaidh 
Mhóir, thosaigh an lucht féachana a iarraidh 
luach níos fearr ar a gcuid airgid agus thosaigh na 
pictiúrlanna a thaispeáint dhá scannán ceann i 
ndiaidh a chéile. Mar gheall air seo, bhí éileamh 
breise ar scannáin, agus an scannán tánaisteach 
(an ceann a taispeánadh ar dtús, de ghnáth), ba 
cheann le buiséad íseal é, agus tugadh an  
scannán B air. Rinneadh na scannáin seo go 
gasta, de réir foirmle, le cóid agus coinbhinsiúin 
a bhí sainithe go soiléir mar chuid dá bpróisis 
léirithe agus dáilte. Ba mhinic a dhéanadh 
comhlachtaí beaga na scannáin B, comhlachtaí 
a rinne speisialtacht de na scannáin seánra-
bhunaithe – tugadh stiúideonna Rae na 
Bochtaineachta (Poverty Row) orthu seo mar 
gheall ar a scannánaíocht ar bhuiséad íseal. Ba 
ghnáth athúsáid a bhaint as na seiteanna, na 
feistis agus na haisteoirí céanna, agus chuidigh seo 
leis an mhúnla líne chóimeála ar bhuiséad íseal a 
shruthlíniú. Bhí scannáin faoin Iarthar Fhiáin ar 
cheann de na seánraí ba mhó ráchairt den am. Ní 
raibh scannánaíocht sheánra-bhunaithe teoranta 
do scannáin B, áfach. Bhí na mórstiúideonna ag 
speisialú i seánraí áirithe ina bpríomhscannáin 
fosta. Bhí cáil ar Warner Brothers as scannáin 
drongadóra a dhéanamh, a bhí níos saoire le 
déanamh ná mar a bhí na ceoldrámaí a dhéanadh 
MGM, mar shampla.

Cóid agus Coinbhinsiúin na Seánraí

Insíonn scannáin seánra scéalta atá ar eolas ag 
an lucht féachana, trí athrá agus éagsúlacht agus 
tá siad úsáideach do léiritheoirí agus don lucht 
féachana araon. Ligeann siad do na léiritheoirí na 
contúirtí a bhaineann le scannánaíocht a laghdú 

agus foirmlí a oibríonn a athchruthú. Is féidir 
scannáin a dhéanamh go gasta agus is féidir leis 
an lucht féachana iad a thuiscint lán chomh gasta; 
ar na samplaí is mó ráchairt, tá Uafás, Greann 
agus Rómánsaíocht. Tá hibridí seánra ann fosta, 
nó fosheánraí a chuireann seánraí ar nós aicsean/
eachtraíocht nó ficsean eolaíochta/fantaisíocht le 
chéile.

Tá cóid agus coinbhinsiúin nó rialacha ag gach 
seánra lena rialaítear iad:
• Bíonn an insint i scannán seánra ag leanúint ar 

aghaidh de ghnáth i seicheamh ordúil d’eachtraí 
a dhéanann aithris nó a imíonn ar dhóigheanna 
ó roinnt plotaí bunúsacha;

• Is féidir le scannán seánra plé le téamaí ar leith;

• B’fhéidir go mbeadh coinbhinsiúin theicniúla atá 
sainiúil le feiceáil i scannán seánra;

• Is féidir le scannán seánra cineálacha carachtair 
ar leith a bheith ann;

• B’fhéidir go mbeadh suíomhanna ar leith i 
scannán seánra agus níos mó ná sin, úsáid ar 
leith a bhaint as gnéithe ar leith den mise-en-
scène, amhail fearais, feistis, gruaig, smideadh 
agus comharthaíocht choirp;

• B’fhéidir go mbeadh stiúrthóirí agus aisteoirí 
nasctha le seánra ar leith, rud a neartaíonn an 
tarraingt a bhaineann leo;

• B’fhéidir go mbeadh an comhthéacs stairiúil 
agus sóisialta suntasach fosta maidir le seánra 
áirithe a thuiscint.

Bíonn roinnt cód agus coinbhinsiún á gcomhroinnt 
ag roinnt seánraí fosta. Bíonn struchtúir an 
scéil agus cineálacha carachtair iontach cosúil 
i scannáin faoin Iarthar Fhiáin agus i scannáin 
cogaidh ach tá an íocónagrafaíocht iontach difriúil.

Bhí an scannáin faoin Iarthar Fhiáin ar cheann 
de na seánraí mór-ráchairte le linn Aois Órga 
Hollywood. Bhain sé le concas an Iarthair agus 
leathnaitheacht. Is buachaill bó, fear gunna nó 
tóraí airgead cinn é an príomhlaoch, de ghnáth, 
agus tarlaíonn coimhlintí nuair a chastar meirligh 
nó Meiriceánaigh Dhúchasacha air.

Tírdhreacha fásaigh; hataí Stetson agus gunnaí – 
is iad sin comharthaí sóirt an tseánra. Is minic a 
bhíonn comhraic aonair nó troid le gunnaí ag tarlú 
ag pointí tábhachtacha sa scéal iontu.
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Stiúrthóirí agus Léiritheoirí

I ré na stiúideonna, ní raibh sna stiúrthóirí, sna 
scríbhneoirí agus sna léiritheoirí ach fostaithe, 
a bhí faoi chonradh le stiúideo ar leith go ceann 
suas le seacht mbliana. Bhí orthu obair taobh 
istigh de laincisí righne stíl an stiúideo agus 
taobh istigh de chóid agus de choinbhinsiúin 
na seánraí ceannasacha scannáin a bhí ann 
ag an am. D’fhéadfaí scripteanna a scríobh go 
comhoibritheach agus mar sin de, in amanna, 
níor tugadh creidiúint do scríbhneoirí as obair a 
bhí déanta acu. Mar gheall ar líon na scannán a 
léiríodh, bhí na trí mhór-ról chruthaitheacha seo 
ina ndlúthchuid chomh mór sin de mhúnla na líne 
cóimeála agus a bhí ról ar bith eile san fhoireann. 
Is féidir a rá mar sin, nach bhfuil stíl ar leith ná 
pearsantacht uathúil ag baint le cuid mhór de na 
scannáin a rinneadh le linn na tréimhse seo.

Roinnt stiúrthóirí, léiritheoirí agus scríbhneoirí, 
bhí sé deacair acu obair faoin chóras seo agus níor 
thaitin a smacht leo, ach cinn eile, leithéidí John 
Ford, bhí siad rathúil ann agus chuidigh siad leis 
na seánraí a bhí ag teacht chun cinn agus a gcuid 
coinbhinsiún a shainiú.

Cinn eile, fuair siad neart breise ó na caidrimh 
chruthaitheacha a bhunaigh siad taobh istigh den 
chóras, leithéidí an stiúrthóir Billy Wilder agus 
an scríbhneoir I.A.L. Diamond, a chomhoibrigh le 
chéile ar roinnt scannán.

Stíleanna Tí Stiúideonna

Cuireadh Metro-Goldwyn-Mayer nó MGM ar bun 
in 1924, i ndiaidh do thrí cinn de na comhlachtaí 
beaga teacht le chéile, Metro, Goldwyn agus 
Mayer. Bhí sé ar an cheann ba mhó de na cúig 
mhórstiúideo agus bhí cáil air as scannáin 
mhórthaibhseacha le buiséad mór agus le 
seiteanna costasacha, le dathanna láidre agus le 
soilsiú ardghile, le scannáin rathúla ar nós The 
Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939), ar sampla 
maith é de stíl tí MGM.

Rinne siad a lán airgid a infheistiú sa 
réamhléiriúchán, agus mar gheall air sin, ba mhinic 
a bhí scripteanna comhoibritheach. Ba lú an 
tábhacht a bhain le stiúrthóirí réalta ag MGM ach 
bhí tábhacht le réaltaí scáileáin. Bhí dream láidir 
réaltaí baineanna ag MGM, lena n-áirítear Judy 
Garland agus Joan Crawford Chomh maith leis sin 
bhí aisteoir a raibh an-dúil ag an phobal ann, Clark 
Gable.

Sa bhliain 1923 a chuir an ceathrar deartháireacha 
Warner an stiúideo Warner Brothers ar bun. Ba é 
Warner Brothers an chéad stiúideo le pictiúr fuaime 
a léiriú le The Jazz Singer in 1927. Bhí sé de rún ag 
an infheistíocht a stádas a fheabhsú i measc Cúig 
Cinn Mhóra. Ba é an comhlacht is lú a d’fhulaing 
le linn Chliseadh Wall Street, mar gheall ar an 
phleanáil chúramach a bhí déanta ag a Cheannaire 
Léiriúcháin, Darryl Zanuck, a bhí ina úinéir ar 
Twentieth Century Fox ina dhiaidh sin. Ba é 
speisialtacht an stiúideo ná scannáin drongadóirí ar 
bhuiséad íseal, le seiteanna saora agus stíl soilsithe 
ísealghile, a raibh an-dúil ag lucht féachana den 
aicme oibre ann. Ar na réaltaí móra bhí Edward G. 
Robinson agus James Cagney i scannáin ar nós 
Little Caesar (1931) agus White Heat (1949). Cloíodh 
go docht le buiséid agus sceidil scannánaíochta, 
agus d’éirigh leis go seoigh mar mhúnla léiriúcháin 
éifeachtach.

Is é Paramount an ceann is sine de 
mhórstiúideonna Hollywood agus an chéad cheann 
a ndearnadh comhcheangal air in 1917 nuair a 
thug Adolph Zukor léiriú agus dáileadh le chéile. 
D’aithin Zukor luach na réaltaí go luath agus mar 
gheall air sin, bhí dream láidir réaltaí ag Paramount 
le linn na scannán gan fuaim, a raibh Mary Pickford, 
Douglas Fairbanks agus Gloria Swanson ina measc. 
Bhí ceann de na foirne stiúrthóirí ba láidre aige 
fosta le linn na tréimhse seo, le D.W. Griffith, Cecil B 
de Mille agus Erich Von Stroheim.

Bhí sé clúiteach as scannáin ghrinn a léiriú, le 
réaltaí ar nós Fatty Arbuckle agus stiúrthóirí ar 
nós Mack Sennett agus ina dhiaidh sin na Road 
Movies le Bob Hope agus Bing Crosby; chomh 
maith le scannáin eipiciúla bíobalta ar nós The 
Ten Commandments (Cecil B. de Mille, 1923) a bhí 
athdhéanta in 1956. 

Ba é Paramount an dara ceann ba mhó de na Cúig 
Cinn Mhóra ach bhí an líon ba mhó pictiúrlann aige 
agus ba ghnách leis níos mó scannán a léiriú ná 
ceann ar bith de na mórstiúideonna eile. Ní hionann 
agus na cinn eile, ní raibh sé faoi smacht righin ag 
mógal.

Bhunaigh William Fox Fox sa bhliain 1913 agus 
bhí sé comhcheangailte faoi 1915. Bhí Fox 
uaillmhianach ach faoi 1931, bhí deacrachtaí 
airgeadais ag brú William Fox amach. In 1935, 
chuaigh sé isteach le comhlacht léiriúcháin níos 
lú, Twentieth Century, a bhí faoi stiúir Schenk agus 
Darryl Zanuck (a bhí mar Cheannaire Léiriúcháin 
ag Warner Brothers roimhe sin), agus as sin amach 
tugadh Twentieth Century Fox air, an tríú ceann 
ba mhó de na cúig mhórstiúideo sa Ré Órga.
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Bhí cáil ar Fox as a chuid ceoldrámaí agus as an 
fhoireann réaltaí aige a bhí ag dul i méid, lena 
n-áiríodh Shirley Temple, ansin Tyrone Power, 
Carmen Miranda agus Betty Grable, sna tríochaidí 
agus Marlon Brando agus Henry Fonda sna 
caogaidí. Ar na stiúrthóirí acu bhí John Ford agus 
Elia Kazan.

I ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda, leathnaigh 
sé a raon seánraí le scannáin an iarthair fhiáin agus 
scannáin choireachta a chuimsiú chomh maith 
le ceoldrámaí. Lean sé de bheith ag infheistiú i 
dteicneolaíochtaí nua fosta, agus ba é an chéad 
chomhlacht léiriúcháin é a d’úsáid CinemaScope sa 
scannán The Robe (Henry Koster, 1953).

Bunaíodh RKO in 1928 agus fuaim ag 
teacht isteach. Comhlacht réamhdhéanta le 
comhcheangal ceartingearach a bhí ann agus 
bhí cáil air as ceoldrámaí le Fred Astaire agus 
Ginger Rogers. Rinne sé níos mó scannán B ná na 
mórstiúideonna eile, ach bhí roinnt scannán rathúil 
aige lena n-áirítear King Kong (1933) agus Citizen 
Kane (Orson Welles, 1944). 
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