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ARDPHORTFÓILIÓ – STAIDÉAR CLEACHTÓRA, 
BEOCHANTÓIR: WOLFGANG REITHERMAN

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE

Forléargas
Duine den ‘Naonúr Seanfhear’ 
bunaidh atá clúiteach as 
aeistéitic agus sainchúram 
Stiúideonna Disney a 
mhúnlú, tháinig Wolfgang 
‘Woolie’ Reitherman isteach 
sa chomhlacht go príomha 
mar ealaíontóir ach thosaigh 
sé beagnach láithreach ar an 
bheochan a dhéanamh. Mar gheall ar an chreideamh 
a bhí aige “gurb ionann gluaiseacht agus beatha” 
bhí sé paiseanta faoin íomhá ghluaiste agus bhí sé 
clúiteach as a thiomanta a bhí sé don ghluaiseacht 
nádúrtha a anailísiú agus sraitheoga a athdhréachtú 
leis na gluaiseachtaí a dhéanamh chomh réadúil agus 
a thiocfadh leis.
Ba é Reitherman an chéad bheochantóir comhlachta 
le príomhscannán iomlán a stiúradh le The Sword 
in the Stone in 1963, agus bhí ról lárnach aige i 
scannáin chlasaiceacha eile ar nós 101 Dalmatians 
(1961) agus The Jungle Book (1967) chomh maith le 
ceannaireacht shárláidir a chur ar fáil taobh istigh den 
chomhlacht i ndiaidh bhás Walt Disney in 1966. Bhain 
Winnie the Pooh and the Blustery Day (1968), a raibh 
seisean mar stiúrthóir air, Duais an Acadaimh in 1969.

Faoin am a bhí Reitherman in ann príomhscannáin 
a stiúradh sna 1960idí, bhí léiriúcháin ag éirí níos 
éifeachtaí i dtaca leis an am agus leis an chostas a 
bhain le scannáin iontach mionsonraithe a chruthú. 
I margadh a raibh an iomaíocht ag éirí níos géire 

ann i rith an ama, ní thiocfadh le Disney féin cur 
suas le caiteachas chomh mór sin. Chuir Reitherman 
bearta i bhfeidhm le ham agus le hairgead a spáráil, 
bhain sé úsáid cheannródaíoch as xéireagrafaíocht 
(foirm luath, phrimitíbheach den fhótachóipeáil 
nárbh fhéidir a dhéanamh ach i ndubh agus bán) ar a 
scannán 101 Dalmatians agus ní raibh leisce air roinnt 
dearaí carachtar agus roinnt sraitheog a athchúrsáil ó 
scannán go scannán. Cháin roinnt daoine é, daoine a 
shíl go raibh sé sprionlaithe agus go raibh sé ag teacht 
salach ar éiteas Disney. Agus sin ráite, tá mothú níos 
snasta agus níos nua-aimseartha ag na scannáin seo 
agus is figiúr tábhachtach é Reitherman i stair Disney.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid ghluaiseachtaí mhionsonraithe chasta 

le tuiscint shoiléir ar ‘imtharraingt’ cartúin i 
radhairc aicsin bheoite; ó Goofy ag damhsa lena 
chapall in El Gaucho Goofy (1943) go dtí Gepetto 
ollmhór agus a mhac ag sealgaireacht míolta 
móra in Pinocchio (1940)

• Staidéar ar an anatamaíocht le gluaiseacht na 
gcarachtar a stiúradh, amhail na taispeántais 
anatamaíocha de chnámha dineasár ar baineadh 
úsáid astu mar bhunús don Stegosaurus agus don 
Tyrannosaurus i gcuid ‘Deasghnáth an Earraigh’ 
de Fantasia (1940)

• Úsáid uillinneacha eispriseacha ceamara le 
cur leis an imprisean go bhfuil an carachtar ag 
gluaiseacht

Wolfgang Reitherman
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• Úsáid chúlraí mionsonraithe beochana (mar is léir 
i saothair luatha Reitherman) mar an scannán 
costasach Snow White and the Seven Dwarfs 
(1937)

• Úsáid charachtair agus sraitheoga in-
athchúrsáilte, le ham agus airgead a shábháil, 
nuair ab fhéidir (níos soiléire i saothar níos moille 
Reitherman)

Roinnt téacsanna molta:*
Fantasia  (1940 – mar Stiúrthóir/Maoirseoir 
Beochana ar chuid ‘Deasghnáth an Earraigh’)

Pinocchio (1940 – mar Stiúrthóir Beochana ar 
shraitheog thóraíocht an mhíl mhóir)

The Sword in the Stone (1963 – mar  Stiúrthóir)

*Iarrtar ort a thabhairt do d’aire gur féidir go bhfuil scannáin 
teastas 18 i measc corpas scannánaíochta cuid de na cleachtóirí 
atá sa chomhad 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 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.

Creidiúintí
Gach íomhá le C. Ryder
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