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Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
•  tionchar stíl chineamatach Hitchcock ar shaothar 

scannánóirí na linne seo a mhíniú; agus
•  anailís a dhéanamh ar stíl chineamatach 

scannánóirí a raibh tionchar ag Hitchcock orthu.

Tionchar Stíl Chineamatach Alfred Hitchcock

Inneachar an Chúrsa

Bhí tionchar ollmhór ag cur chuige nuálaíoch Alfred 
Hitchcock agus ag téamaí lárnacha a chuid oibre ar 
scannánaíocht an domhain, agus mhúnlaigh siad 
seánraí ar nós sheánra na coireachta agus sheánra 
an uafáis agus spreag siad glúine de stiúrthóirí 
óga le turgnaimh a dhéanamh le teanga na 
scannánaíochta.

I bPáras sna 1960idí, ghlac stiúrthóirí Nuathonn na 
Fraince, Francois Truffaut agus Claude Chabrol, le 
haisling dhorcha Hitchcock den choirpeacht, agus 
san am chéanna i Londain, chruthaigh stiúrthóir 
óg Polannach darbh ainm Roman Polanski tromluí 
fíorscanrúil ar nós Hitchcock sa chéad scannán dá 
chuid, Repulsion (1965).

Sna 1970idí, agus a shaol proifisiúnta ag teacht 
chun deiridh, ba thionchar ceannródaíoch é ar 
stiúrthóirí óga New Hollywood, ar a n-áirítear 
Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin 
Scorsese agus Brian De Palma. Le daichead bliain 
anuas, tá borradh mór ar an tionchar seo agus 
d’fheidhmigh saothar Hitchcock mar scoil fhíorúil 
scannánaíochta le rialacha Stíl Chlasaiceach 
Hollywood a fhoghlaim, chomh maith leis an dóigh 
lena mbriseadh.

Tá tionchar an stiúrthóra chomh fadréimseach sin 
go mbaintear úsáid as an téarma ‘Hitchcockian’ 
gach áit anois agus anailís á déanamh ar an 
scannánaíocht chomhaimseartha. Tharraing 
Stiúrthóirí New Hollywood inspioráid as réimse 
leathan teicnící de chuid Hitchcock.
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Martin Scorsese
Is dóigh ríthábhachtach iad gluaiseachtaí 
dhinimiciúla ceamara a úsáideann Martin 
Scorsese le fuinneamh neirbhíseach a ghiniúint ina 
chuid scannán. Tá ‘síniú’ stiúrthóra dá chuid féin 
cruthaithe ag Scorsese, tríd an úsáid eispriseach 
de cheamara agus eagarthóireacht pointe 
féachana (PF) a bhí ag Hitchcock a úsáid i gcomhar 
le cineamatagrafaíocht mallghluaiseachta le meon 
inmheánach na gcarachtar cráite fireann aige a 
chur in iúl. Chuaigh comhoibriú Hitchcock le 
Bernard Hermann i bhfeidhm chomh mór sin ar 
Scorsese gur fhostaigh sé an cumadóir leis an cheol 
drochthuarach a chumadh do Taxi Driver (1976), 
ceol a chríochnaigh Hermann an oíche roimh a 
bhás. Is é an scannán is mó atá faoi anáil Hitchcock 
de chuid Scorsese ná an t-athdhéanamh a rinne sé 
in 1992 ar an scéinséir díoltais Cape Fear ina bhfuil 
ceol úrnua le Herrmann ann.

Tá an buaicradharc i scannán Francis Ford Coppola 
The Godfather (1972) struchtúraithe thart ar 
phatrún de thrasghearradh ar nós Hitchcock idir 
aifreann agus sraith d’fheallmharuithe brúidiúla de 
chuid an Mafia.
 
Steven Spielberg
Tá clú ar an dóigh ar úsáid Steven Spielberg an 
zúmáil dalaí, “Seat Vertigo” Hitchcock, le ceann 
de na meandair is míshuaimhní a chruthú in 
Jaws (1975). Úsáidtear an teicníc le béim a chur 
ar uafás Brody agus é ag amharc ar ionsaí siorca. 
Le fírinne, is minic a fuair Spielberg inspioráid ó 
shaothar Hitchcock, agus is minic a d’úsáid sé a 
chuid teicnící le héifeachtaí den chineál chéanna a 
chruthú. Ina chéad scannán Duel (1971) baineann 
Spielberg feidhm as uillinneacha ceamara 
agus eagarthóireacht ar nós Hitchcock leis an 
fhionraí is mó agus is féidir a chruthú i scéal faoi 
thiománaí neamhurchóideach a bhfuil leoraí 
bagrach sa tóir air. Tá a lán radharc den duine in 
éadan an mheaisín in áiteanna oscailte fairsinge sa 
scannán Duel, radhairc atá cosúil leis an tsraitheog 
chlúiteach leis an eitleán spraeála barr sa scannán 
North by Northwest (1959).

Éiríonn le Spielberg acmhainn grinn ar nós 
Hitchcock a chur isteach ina scannán. Sa scannán 
Duel, tá macalla comhfhiosach ann de na daoine 
saoithiúla ar an láthair agus focharachtair a 
chuireann dath le scannáin Hitchcock (amhail an 
fear eile ag fanacht ag stad an bhus i sraitheog 
an eitleáin spraeála barr sa scannán North by 
Northwest), agus castar go leor carachtair 

aisteacha ar laoch Duel agus é ar a thuras 
contúirteach.

I scannán Spielberg Minority Report (2002), 
scannán ficsean eolaíochta ina gcuirtear an locht 
as dúnmharú a dhéanamh ar phóilín a théann ar 
a sheachaint, tá na gnéithe stíle agus na téamaí 
is mó go mór faoi chomaoin ag Hitchcock agus a 
scéalta d’fhir neamhchiontacha ar a seachaint.

Tarraingíonn an scannán ar chinn de chuid 
Hitchcock ar nós Saboteur (1942) agus The 39 Steps 
(1935) agus téann sé chomh fada fiú le tóraíocht 
a dhéanamh trí mhonarcha uathoibrithe carranna 
ina bhfuil laoch an scannáin gafa taobh istigh 
d’fheithicil nua-thógtha.

Tá an tsraitheog seo uilig bunaithe go díreach 
ar choincheap a chum Hitchcock do North by 
Northwest ach ní raibh sé riamh ábalta é a 
scannánú.

Brian De Palma 
Is é Brian De Palma an stiúrthóir is mó a fhógraíonn 
go poiblí an méid atá sé faoi chomaoin ag 
Hitchcock agus bíonn cuid mhór dá scéinséirí ag 
fáil teicnící ar iasacht go díreach ó Hitchcock agus 
ag fiosrú téamaí den chineál chéanna. Scannán 
De Palma Sisters (1973), mar shampla, baineann sé 
úsáid as an smaoineamh ó Rear Window d’fhinné 
nach gcreidtear atá ag iarraidh a chruthú go bhfaca 
sé dúnmharú i bhfírinne agus baineann úsáid as 
ceamaradóireacht shleamhnach agus scór ceoil 
le Bernard Hermann, dhá rud a cuireadh isteach 
le Psycho (1960) a thabhairt chun cuimhne. Tá 
aitheantais agus iasachtaí den chineál chéanna i 
scannán uafáis De Palma Carrie (1976), agus fiú na 
scannáin a rinne sé taobh amuigh de sheánraí an 
scéinséara agus an scannáin uafáis, bíonn siad ag 
déanamh umhlóide do Hitchcock d’aon ghnó.

Tionchar ar an Scéinséir
Bhí tionchar chomh mór sin ag cur chuige 
Hitchcock ar theanga na scannánaíochta agus ar 
an fhionraí, is deacair scéinséir comhaimseartha a 
lua nach bhfuil faoi chomaoin aige ar leibhéal éigin. 
Eiseamláir suntasach a bhí ann ar na mallaibh ná 
The Lovely Bones (2009) leis an stiúrthóir Peter 
Jackson. I sraitheog fhada amháin, tá cailín sna 
déaga ann, a bhfuil amhras uirthi go bhfuil duine 
de na comharsana freagrach as a deirfiúr dul ar 
iarraidh, agus briseann sí isteach ina theach.

Ó thaobh coincheapa de, tá an tsraitheog cosúil le 
Rear Window, mar tá carachtar cróga seiftiúil ag dul 
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isteach go mídhleathach ar thalamh duine eile le 
coir ghránna a nochtadh.

Ó thaobh stíle de tá an tsraitheog an-chosúil le 
Hitchcock, mar go n-úsáidtear trasghearradh idir 
an bleachtaire amaitéarach agus an chomharsa atá 
ag druidim léi le leibhéal fionraí atá chóir a bheith 
dofhulaingthe a chruthú.

Baintear úsáid as iasachtaí níos dírí ó Hitchcock 
le taca a thabhairt do réimse scéinséirí den aonú 
céad is fiche. Na scannáin Panic Room (2002) 
agus Gone Girl (2014) leis an stiúrthóir David 
Fincher, cuireann siad eagarthóireacht agus 
ceamaradóireacht stíleach i bhfeidhm ar phlotaí 
dea-dhéanta scéinséara ina bhfuil na castaí agus 
na cora a mbeadh dúil mhór ag Hitchcock iontu.

Bíonn Grand Piano (Eugenio Mira, 2013) ag súgradh 
leis an finale sa cheoláras i scannán Hitchcock The 
Man Who Knew Too Much (1956). An tsraith teilifíse 
Bates Motel (2013-an t-am i láthair), réamhscéal 
nua-aimseartha a fhiosraíonn blianta corracha 
déagóra Norman Bates in Psycho, tugann sin le 
fios nach stadfaidh stiúrthóirí agus scríbhneoirí 
scripte choíche de bheith ag tarraingt inspioráide as 
saothar Hitchcock.

Tionchar an Pure Cinema
Tá an-tionchar fós ag nóisean Hitchcock den ‘Pure 
Cinema’, an creideamh a nochtadh sé go minic gur 
mó éifeacht na scannánaíochta nuair a úsáideann 
sí dialóg ar éigean agus a ligeann do ghnéithe 
físiúla agus d’aicsean an insint a iompar. Le blianta 
beaga anuas, úsáideadh teicnící Pure Cinema i 
scannáin chomh héagsúil leis an scannán bheoite 
do pháistí, Shaun the Sheep The Movie (2015), an 
scannán faoi fhear ag teacht slán ar an fharraige 
All is Lost (J.C. Chandor, 2013) agus an eipic aicsin 
ficsean eolaíochta Mad Max: Fury Road (Peter 
Jackson, 2015). Sna cásanna seo lig na scannánóirí 
dá gcuid scéalta teacht i mbláth gan radhairc 
mhínithe a bhfuil a lán dialóige iontu, agus bhí 
muinín acu as cumas an lucht féachana an scéal a 
léirmhíniú go físiúil.


