
ARDPHORTFÓILIÓ – STAIDÉAR CLEACHTÓRA 
STIÚRTHÓIR: KRYSZTOF KIESLOWSKI

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE

1

Forléargas
Rugadh Krysztof Kieslowski 
sa Pholainn sa bhliain 
1941, agus thosaigh ar a 
shaol oibre mar dhéantóir 
scannán faisnéise ach fuair 
sé amach gur cuireadh 
cosc ar a iarrachtaí taifead 
a dhéanamh ar réaltachtaí 
crua polaitiúla agus sóisialta 
an tsaoil i stát a bhí go fóill Cumannach mar gheall 
ar chinsireacht oifigiúil. 

Nuair a bhog sé chuig scannáin ficsin, bhí saoirse 
níos mó aige mar ealaíontóir agus thabhaigh sé 
aird idirnáisiúnta mar gheall air sin. Bhain sé a 
lucht féachana is mó amach leis na scannáin Three 
Colours, tríológ a d’fhiosraigh téamaí na saoirse, an 
chomhionannais agus na sochaí.

Eisíodh na scannáin seo Three Colours Red (1994), 
Three Colours White (1994) agus Three Colours Blue 
(1993) roinnt míonna i ndiaidh a chéile agus cé gur 
féidir le gach scannán acu seasamh leis féin, bhí rún 
aige go nglacfaí leo mar aonán. Léiríonn an tríológ 
Three Colours na trí dhath atá ar bhratach na Fraince. 
Le Three Colours Red, fuair Kieslowski ainmniúcháin 
Dhuais an Acadaimh don stiúrthóir is fearr agus don 
script scannáin is fearr in 1996.

Nuair a fuair sé bás sa bhliain 1996, chaill saol na 
scannánaíochta idirnáisiúnta duine de na scéalaithe 
ba smaointí agus ba thuisceanaí dá raibh aige, ach 
bíonn a chuid saothar ag cur lucht féachana faoi 
dhraíocht agus ag spreagadh scannánóirí óga go 
fóill.

In agallamh a rinne sé leis an nuachtán The 
Guardian, deir Kieslowski gur chóir do dhéantóirí 
scannán cuimhneamh ar an lucht féachana i gcónaí, 
is cuma faoin chéim den phróiseas déanta scannán 
atá i gceist.
 
“Cibé céim ag a bhfuil mé le scannán, má tá mé ag 
scríobh na scripte nó ag déanamh eagarthóireachta, 
amharcaim air i gcónaí ó phointe féachana an 
lucht féachana – a bhfuil sé ag dúil leis, an dóigh 
ar mhaith leis mé é a mhealladh agus an dóigh 
ar mhaith leis bheith scaoilte ón ghaiste, nuair ba 
mhaith leis go mbainfí geit as, nuair ba mhaith leis 
gáire, nuair ba mhaith leis caoineadh. D’fhéadfá cur 
síos ar an jab s’agamsa mar chluiche leis an lucht 
féachana – an rud atá uaidh a thabhairt dó ach ag 
an am chéanna rud éigin nach mbeadh sé ag dúil 
leis a shleamhnú isteach go rúnda.” (Romney, 2011)

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáidtear aisteoireacht fhisiceach agus tost in áit 

comhrá le faisnéis faoi na carachtair a chur in iúl, 
mar shampla in Three Colours Blue 

• Úsáidtear insint agus eagarthóireacht 
neamhlíneach amhail an spléachadh ar aghaidh 
agus cúlsplancadh in Three Colours White

• Úsáidtear dathanna le ciall a chur in iúl, amhail 
leachtbhrat séipia a chur le híomhánna mar a 
dhéantar in The Double Life of Veronique (1991) 
agus mar a fheictear fosta ar fud na tríolóige 
Three Colours, mar shampla tá an dath sa teideal 
in Three Colours Blue le feiceáil go forleathan ina 
roghanna mise-en-scene agus soilsithe

Krysztof Kieslowski



COMHAD FÍRICÍ: EALAÍONA ÍOMHÁ GLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE / STIÚRTHÓIR: KRYSZTOF KIESLOWSKI

2© CCEA 2019

Roinnt téacsanna molta:*
Trilogy: Three Colours Red (1994), Three Colours 
White (1994), Three Colours Blue (1993)

The Double Life of Véronique (1991)

The Decalogue (1989)

Tagairtí:
Romney, J (2011). Krzysztof Kieslowski – agallamh 
do Three Colours Blue. (ar líne). The Guardian.  
Ar fáil ag: http://www.theguardian.com/film/2011/
nov/09/three-colours-blue-interview.  
(Arna rochtain 19 Eanáir 2016).

*Iarrtar ort a thabhairt do d’aire gur féidir go bhfuil scannáin 
teastas 18 i measc corpas scannánaíochta cuid de na cleachtóirí 
atá i sraith na gcomhad fíricí A2 EÍG. Na scannáin seo, má tá 
siad suntasach, b’fhéidir go luafar san fhorléargas iad le cúlra 
slí bheatha a chur ar fáil ach ach ní bheidh siad liostaithe mar 
scannáin atá molta don staidéar ag CCEA Is é freagracht an 
mhúinteora a chinntiú nach n amharcann na daltaí ach ar 
scannáin a bhfuil inneachar agus deimhniúchán fóirsteanach dá 
n-aois acu.

Tá athbhreithniú déanta ar an deimhniúchán atá ag roinnt 
scannán le blianta beaga anuas. Le tuilleadh sonraí a fháil, 
gabh chuig www.bbfc.co.uk agus úsáid an fheidhm cuardaigh 
deimhniúchán scannán.
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