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Feisteas don Taibhiú Cheaptha

Feisteas don Taibhiú Cheaptha: Comhpháirt 1
Le linn an phróisis agus tú ag cruthú, ag forbairt agus ag fíorú do dhearadh feistis don taibhiú cheaptha, ba 
chóir duit comhad fianaise a chur le chéile a bhféadfaí é a úsáid i do láithreoireacht le dul leis an fheisteas 
deiridh. An doiciméad seo, léiríonn sé an cinéal fianaise ar chóir duit í a chur isteach. 

Torthaí Foghlama 
Smaointe a chruthú
Ba chóir go mbeadh daltaí deartha ábalta smaointe a chruthú trí thaighde a dhéanamh ar na rudaí seo a 
leanas:
• an t-ábhar réamheisiúna;
• an cleachtas gairmiúil a bhaineann le feisteas a chruthú;
• na hábhair agus na hacmhainní a bhaineann le smaointe feistis a fhorbairt;
• réimse seánraí, stíleanna deartha agus cleachtóirí.

Ábhar Réamheisiúna
Mar dhalta feistis, beidh tú ag obair le grúpa de idir 2 agus 6 le spreagthach a roghnú as rogha de 3 le 
do thaibhiú ceaptha a fhorbairt. I ndiaidh taighde a dhéanamh ar an spreagthach, tosóidh tú a obair ar 
fhorbairt na smaointe feisteas do charachtar amháin sa taibhiú cheaptha. B’fhéidir go dtógfadh sé roinnt 
seachtainí ar do ghrúpa lena smaointe taibhithe a chur chun tosaigh agus mar sin de, beidh ort bheith 
foighneach leo. Beidh tú ábalta cur leis an phlé seo ó do chuid taighde féin lena chinntiú go dtabharfaidh 
an píosa ceaptha go leor scóipe duit le do smaoineamh deiridh feistis a chruthú. Le linn na tréimhse tosaigh 
ceaptha ba chóir duit taighde a dhéanamh ar na smaointe seo a leanas.

An Cleachtas Gairmiúil a Bhaineann le Feisteas a Chruthú
Tá úsáid an fheistis i dtaibhiú drámaí ag dul siar na mílte bliain, a fhad le hAmharclannaíocht na nGréagach 
agus na Rómhánach. Tháinig cleachtas gairmiúil maidir le feistis a chruthú don stáitse, tháinig sé 
chun tosaigh ar dhóigh níos soiléire leis an Commedia dell’arte san Iodáil sa 16ú haois. Bhí carachtair 
ghreannmhara sna drámaí seo a bheadh le feiceáil de ghnáth san fheisteas chéanna agus sa mhasc 
chéanna, ionas go bhféadfadh an lucht féachana iad a aithint go furasta. Na carachtair neamhghreannmhara 
sna drámaí, chaitheadh siadsan feisteas comhaimseartha ón 16ú haois. Is é an compántas aisteoirí a 
dhéanadh na feistis agus na mascanna agus úsáideadh iad do roinnt drámaí difriúla.
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Sa 17ú haois, ní bhíodh na feistis i gcónaí ag teacht leis an tréimhse ama a raibh an dráma suite ann. I 
ndrámaí Shakespeare, ba ghnách leis na carachtair éadaí comhaimseartha a chaitheamh mar aon le fearas 
stáitse nó ceannbheart a léiríodh an tír nó an t-am a raibh an dráma suite ann. Is minic a chaitheadh na 
haisteoirí a gcuid éadaí féin agus maisiú feabhsaithe curtha leo le carachtar, tréimhse nó suíomh a léiriú. In 
amanna bhíodh pátrún saibhir ag an chompántas aisteoirí a chuirfeadh na feistis ar fáil. Ag an phointe seo, 
ba fir iad na haisteoirí agus dhéanadh buachaillí óga róil na mban.

Go luath san 18ú haois, bhí smaointe den chineál chéanna i bhfeidhm maidir le feisteas, ach anois bhí 
aisteoirí baineanna ann fosta, a bhí ag iarraidh faisean an lae a léiriú sna rudaí a chaith siad ar an stáitse. 
Chuidigh fearais agus oiriúintí eile leis an lucht féachana an tréimhse agus an suíomh a thuiscint. Ag an 
phointe seo, ní raibh aon dearthóirí gairmiúla feistis ann mar gur gnách le haisteoirí a gcuid éadaí féin a 
chaitheamh agus bhíodh táilliúirí an lae ag cur rudaí speisialta breise ar fáil dóibh ar son na hamharclainne.

Faoi dheireadh an 18ú haois bhí nós an taistil thar a bheith coitianta i measc na ndaoine saibhre a théadh 
chuig na hamharclanna. Na patrúin shaibhre seo, bhí siad ag tosú ar fheistis a bhí cruinn ó thaobh staire de 
a fheiceáil leis na rudaí a bhí feicthe acu ar a gcuid turas a léiriú. Bhí gluaiseachtaí sa Ghearmáin, sa Fhrainc 
agus i SAM a léirigh an riachtanas bheith dílis don fhírinne. Bhí gluaiseachtaí eile ann fosta, go háirithe 
sa Rúis i dtreo dheireadh an 19ú haois, a thosaigh ag bogadh ar shiúl ó chuma réalaíoch an fheistis go dtí 
radharc níos coincheapúla den dóigh a léirítear carachtair.

Glacadh leis go raibh an dá chur chuige bailí i dtrátha an 20ú haois agus tá seo amhlaidh a fhad leis an lá 
inniu.

Ba chóir do na feistis bheith ag comhlánú choincheap an stiúrthóra don léiriúchán agus ag cur le tionchar 
foriomlán ar an lucht féachana. Bíonn taibhithe amharclannaíochta inniu an-éagsúil: bíonn taibhithe 
bunaithe ar dhraíocht agus ar fhinscéalta ann ar nós Wicked nó Harry Potter and the Cursed Child, an 
léiriúchán nua bunaithe ar scéalta JK Rowling. Agus sin ráite, tá feistis réalaíocha agus cruinn ó thaobh 
staire ann go fóill a úsáidtear le mothúcháin a spreagadh agus le tuiscint ar an tréimhse agus ar an am a 
chruthú. Is samplaí de na rudaí seo léiriúcháin ar nós War Horse nó Les Miserables.
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Scripteanna eile, éilíonn siad cur chuige níos ornáidí agus is fíor sin go háirithe maidir le cuid de dhrámaí 
Shakespeare, lena n-áirítear The Tempest agus A Midsummer Night’s Dream. Is féidir leis na carachtair 
teacht ó am agus ó áit a shamhlaigh an stiúrthóir trína c(h)oincheap foriomlán don léiriúchán, mar is féidir a 
fheiceáil sa ghrianghraf de Titania in A Midsummer Night’s Dream.

Tá tuilleadh faisnéise ar chleachtas gairmiúil le fáil sa rannán ar Chleachtóirí Reatha ar leathanach 6 agus 
leathanach 7 agus in Aguisín 8, Comhad Fíricí don Chleachtas Gairmiúil.

Gníomhaíocht Foghlama:
Déan taighde de do chuid féin ar na cineálacha difriúla de dhearadh feisteas agus déan machnamh ar na 
ceisteanna tábhachtacha seo a leanas.
• Cad iad na gnéithe tábhachtacha d’fheisteas stáitse?
• Cad é mar a thosaíonn an dearthóir feistis próiseas an deartha?
• Cad iad na smaointe cruthaitheacha a thugann tú chuig coincheap foriomlán an léiriúcháin?

Ag ullmhú don láithreoireacht deiridh:-
• Achoimre ar a dtaighde ar an spreagthach réamheisiúna a chur i láthair chomh maith le stíleanna 

deartha agus cleachtas gairmiúil (déan tagairt do na riachtanais don láithreoireacht deartha in Aguisín 
4 den tsonraíocht).

Tagairtí:
http://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-history-eras/theatrical-costume
http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/designing-stage-costumes/

Ábhair agus acmhainní le smaointe feistis a fhorbairt
Ba chóir bloc sceitseála agus pinn luaidhe a bheith ag dearthóir feistis mar an bun-túsphointe lena gcuid 
smaointe féin a chruthú maidir leis an dearadh tosaigh. 

Is cleachtas maith é fosta bosca fuála a chur le chéile ina mbeadh samplaí de phíosaí éadaigh ó réimse 
chomh mór sin de dhathanna agus d’uaigeachtaí agus is féidir a fháil. Tá tuiscint mhaith ar thionchar an 
datha an-tábhachtach fosta nuair a thosaítear ar obair a dhéanamh le hábhair agus le hacmhainní. Is féidir 
bríonna difriúla a bheith ag dathanna do dhaoine difriúla, ach tá aitheantas ginearálta ann agus cuid de na 
bundathanna á n-úsáid, mar shampla, dearg, go bhfuil an dearthóir feistis ag déanamh ráiteas sainiúil atá 
ag teacht le coincheap an stiúrthóra don charachtar. Má úsáidtear dearg, léireoidh sin go ginearálta go bhfuil 
an carachtar fuinniúil, paiseanta, cumhachtach nó foréigneach, agus beidh an carachtar sin i gceannas ar 
an radharc sa dráma. Má úsáidtear dúghorm, is féidir leis sin ionracas, eolas agus dáiríreacht a chur in iúl, ní 
hionann agus an siombalachas a bhaineann le gorm níos éadroime, mar a fheictear ar leathanach 4.

http://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-history-eras/theatrical-costume
http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/designing-stage-costumes/
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Cairt Siombalachas Datha

Le tuilleadh faisnéise níos mionsonraithe a fháil ar réimse den tsiombalachas a bhaineann le dathanna, 
tabhair cuairt ar an nasc seo a leanas.
prótacal iompair hipirtéacs//www.incredibleart.org/lessons/middle/color2.htm

Gníomhaíocht Foghlama:
Smaoinigh ar na ceisteanna seo a leanas.
• Cad iad na dathanna a bhfuil tú ag smaoineamh ar iad a úsáid do do dhearthaí?
• Cad chuige ar roghnaigh tú na dathanna seo?
• Cad é an tionchar a bheidh ag eilimintí eile den dearadh mar shoilsiú agus ilmheáin ar na dathanna a 

roghnaigh tú?

Ní chaithfidh feistis stáitse a dhéanamh le hábhair chostasacha agus ní chaithfidh siad bheith déanta as an 
úr i gcónaí. Go ginearálta, déantar feisteas stáitse ionas go bhfeicfear ó i bhfad i gcéin é murab amhlaidh go 
ligeann foirm na hamharclainne don lucht féachana bheith ina suí cóngarach do na haisteoirí. Mar sin de, 
den chuid is mó, bíonn sé thar a bheith inghlactha úsáid a bhaint as ábhair a bhfuil cosúlacht an fhíor-ruda 
orthu ach atá tógtha ó ghnáthábhair agus ó ghnáthrudaí. Is samplaí de seo ná páipéir mhilseáin ildaite a 
úsáid le héifeacht ar nós seodra a chruthú ar ghúnaí nó an nós fabraic a thiontú taobh tuathail amach, le 
héifeacht níos drámata a bhaint amach, ina mbeadh snáithí gránna le feiceáil dá n-amharcfaí níos grinne ar 
an bhall éadaigh. Is féidir leat do shamhlaíocht a úsáid le smaointe cruthaitheacha a chumadh le feisteas a 
chruthú.

Ábhair níos nua, mar laitéis agus polaistiréin, cuidíonn siad leis an dearthóir feistis mar gheall ar a nádúr 
solúbtha. Agus sin ráite, ní mór don dearthóir a chinntiú i gcónaí go gcloíonn gach feisteas agus oiriúint le 
reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta.

Agus tú ag roghnú fabraicí le feistis agus oiriúintí a chruthú, ná déan dearmad go gcaithfidh tú machnamh 
ar an bhuiséad i gcónaí. Roinnt fabraicí, ar nós veilbhite, línéadaigh agus leathair, thig leo bheith iontach 
daor. Tá fabraicí sintéiseacha ann anois ar nós pleathair (leathar plaisteach) atá i bhfad níos saoire. Is féidir 
éadaí atá ann cheana a úsáid mar bhonn agus iad a athdhearadh agus rudaí breise oiriúnacha a chur leo leis 
an bhall éadaigh a athchruthú ionas go bhfuil sé ag teacht leis an choincheap fhoriomlán.

Má úsáidtear ábhair eile, mar shampla Velcro a úsáid in áit cnaipí nó sipeanna, is féidir bheith níos fusa 
an feisteas a thógáil agus cuidiú le haisteoir aistriú éadaí a dhéanamh go gasta le linn an dráma. Is féidir 
leaisteach a úsáid le bandaí coime níos gasta agus níos fusa a chruthú in áit modhanna níos gnásúla. Is 
féidir bréid, reangaí agus cnaipí a úsáid le mionsonraí a chur leis le carachtar a léiriú. Tá cur síos imlíneach 
ar réimse fabraicí in Aguisín 1.

Dearg
fuinniúil
paiseanta
cumhachtach

Buí
gliondrach
dearfach
cladhartha

Glas
óg
nadúrtha
éadmhar

Gorm
suaimhneach
iontaofa
faoi dhúlagar

Dubh
foirmeálta
faisticiúil
léanmhar

Corcra
rúndiamhair
críonna
ríoga

https://www.incredibleart.org/lessons/middle/color2.htm
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Is féidir fabraicí agus a gcuid cáilíochtaí a fhiosrú níos mó trí na suíomhanna gréasáin thíos.
http://clothes-press.net/dressmaking-for-beginners/fabric
https://www.fabric.com/SitePages/Glossary.aspx
https://www.craftsy.com/blog/2013/10/choosing-fabric-for-clothes/

Gníomhaíocht Foghlama:
Déan do chuid taighde féin ar réimse fabraicí agus smaoinigh ar na ceisteanna seo a leanas:
• Cad iad na fabraicí is saoire ach atá fóirsteanach le feisteas stáitse traidisiúnta a dhéanamh?
• Cé acu fabraicí a smaoineoidh tú orthu agus tú ag iarraidh do dhearadh a chruthú?
• An dtig leat aon éadaí nó píosaí feistis atá ann cheana a chur in oiriúint le d’fheisteas deiridh a 

dhéanamh?

Ag ullmhú don láithreoireacht deiridh:-
• Smaointe tosaigh a phlé agus a mhíniú, maidir le hábhair agus acmhainní, an dóigh ar múnlaíodh 

iad ó thaighde ar an dearadh deiridh (déan tagairt do riachtanais na láithreoireachta deartha in Aguisín 
4 den tsonraíocht).

Réimse seánraí, stíleanna deartha agus cleachtóirí
Beidh tú in ann sainmhíniú ar réimse seánraí agus stíleanna imlínithe ar leathanach 13 faoin rannán don 
Chomhpháirt Scriptithe. Is den tábhacht a nótáil gurb é an grúpa agatsa a chinneoidh seánra agus stíl don 
taibhiú cheaptha agus ní bheidh siad réamhchinntithe ag script a bhí ann cheana. Bíonn níos mó saoirse 
roghanna ann mar gheall air seo i dtéarmaí thorthaí do dhearthaí feistis ach beidh ort an tréimhse ina bhfuil 
do shaothar suite, agus aicme shóisialta, aois agus inscne na gcarachtar ceaptha a thabhairt san áireamh.

Cleachtóirí
Tá a lán dearthóirí feistis a bhfuil clú agus cáil orthu a bhfuil dearadh déanta acu don stáitse thar na blianta. 
D’éirigh dearadh feistis don stáitse ina ghné iontach tábhachtach de léiriúcháin stáitse le linn an 20ú agus 
21ú haois. Tá roinnt dearthóirí thar a bheith clúiteach i ndiaidh a n-ainmneacha a chur leis an liosta agus tá 
a lán beathaisnéisí ann ar féidir iad a aimsiú trí thaighde a dhéanamh.

Dearthóir feistis amháin den chineál seo a dhear na seiteanna chomh maith le léiriúcháin a stiúradh ná 
an cleachtóir clúiteach de chuid dheireadh an 19ú haois agus thús an 20ú haois, Edward Gordon Craig. Ba 
é an mana a bhí aige ná dearthaí a chruthú a “sháraigh an réaltacht agus a d’fheidhmigh mar shiombail.” 
Bhí an cur chuige seo le feiceáil sna dearthaí a rinne sé do léiriúcháin leis an Purcell Opera Society 
agus le compántais mheasúla eile den tréimhse sin. Na smaointe a bhí aige do léiriú 1910 de Hamlet le 
Shakespeare, tá siad íocónach go fóill sa lá atá inniu ann.

http://clothes-press.net/dressmaking-for-beginners/fabric
https://www.fabric.com/SitePages/Glossary.aspx
https://www.craftsy.com/blog/2013/10/choosing-fabric-for-clothes/
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Is féidir le dearthóirí feistis roinnt cur chuige éagsúla a thógáil maidir lena dtasc agus seo roinnt samplaí ón 
chleachtas gairmiúil reatha:

1.  Ag an nasc seo a leanas, thig leat taighde a dhéanamh ar shaothar dearthóir reatha, Susan Hilferty, a 
chruthaigh na feistis don cheoldráma Wicked. Tá a cuid dearthaí casta agus tá mionsonraí iontu a bhfuil 
tionchar an domhain thart timpeall orainn orthu, an Domhan, an Fharraige agus na Réaltaí. Fuarthas 
na smaointe ó fhinscéalta agus thóg siad dhá bhliain le cruthú ón bhunsmaoineamh go dtí na feistis a 
ullmhú don taibhiú seo.

http://americanhistory.si.edu/blog/2012/11/five-questions-with-susan-hilferty-costume-designer-for-
wicked.html

2.  Tá an dearthóir feistis Joan O’Clery i ndiaidh na feistis a dhearadh don léiriúchán de Macbeth a bhí ann 
ar na mallaibh ag an Globe Theatre i Londain. Bhí sí faoi thionchar ón dearadh seit a léiríonn “anord agus 
cíor thuathail an nádúir agus an chogaidh”. Níl tionchar ó thréimhse ar leith ar na feistis agus na feistis 
a chaitheann Duncan agus Malcolm, tá siadsan néata ordúil, i gcodarsnacht le cuma aimhréiteach na 
gcailleach. Lean an nasc le cuid de na feistis a chruthaigh Joan a fheiceáil.

3.  Is dearthóir ó Thuaisceart Éireann í Christine Boyle, a bhfuil obair déanta aici ar roinnt léiriúchán don 
stáitse agus don teilifís. Chomh maith leis sin, rinne sí na feistis don chéad 4 shraith de Game of Thrones, 
ach thosaigh sí a gairm mar dhearthóir don stáitse (féach Aguisín 8 ar an dráma, Professional Practice, 
le tuilleadh sonraí a fháil ar an dearthóir feistis Christine Boyle nó tabhair cuairt ar a suíomh gréasáin le 
tuilleadh sonraí a fháil.

http://www.colourandcloth.com/ 

Smaointe a fhorbairt 
Torthaí Foghlama
Coincheap deartha a fhorbairt don taibhiú cheaptha
Ba chóir go mbeadh plé leis an ghrúpa mar thúsphointe le do choincheap deartha a chruthú. Ba chóir 
go léireodh do choincheap deartha go soiléir cuspóir foriomlán an tsaothair cheaptha agus ba chóir 
go nglacfadh sé san áireamh an seánra agus an stíl roghnaithe agus an tionchar a bheas ann ar an 
spriocphobal. Tá imlíne thíos ar fhorléargas ar an chuma a bheadh air seo, bunaithe ar an spreagthach 
samplach “Ealaín Sráide”. Ba chóir teideal an tsaothair cheaptha agus an spreagthach a roghnaíodh a chur 
ann fosta.

Seánra roghnaithe – meascán de Ghreann Aorach agus Dráma Faisnéise
Fuarthas ár saothar ceaptha ón íomhá “mobile lovers” le Banksy agus beidh an píosa ag amharc ar éifeacht 
an líonraithe sóisialta ar chaidrimh inniu. Bainfear úsáid as tras-scríobh de theagmhais fhíora sa script 
chomh maith le smaointe pearsanta ó réimse agallamh le daoine óga. Beidh script aorach ann fosta a 
ceapadh bunaithe ar fhíoreachtraí stairiúla agus beidh gnéithe den dáiríre agus den ghreann ann.

Stíl roghnaithe – taibhiú ar nós Brecht le stíl mhacasamhlach d’fheisteas
Cuirfear script aorach i láthair ag an ghrúpa do na radharcanna gearra faoi ghráthóirí clúiteacha 
ar fud na staire. I radharcanna eile, tabharfar fíricí agus staitisticí don lucht féachana tríd an 
aisteoireacht, an amhránaíocht, an damhsa agus an ghluaiseacht, a tharraingíonn ar stíl Bhrechtach na 
“hAmharclannaíochta Eipiciúla”. San amharclannaíocht eipiciúil, bristear an ceathrú balla samhlaíoch idir 
na haisteoirí agus an lucht féachana agus is é is aidhm léi ná cur ar an lucht féachana smaoineamh faoi na 
saincheisteanna atá á gcur i láthair. Beidh stíl an fheistis macasamhlach mar beidh na haisteoirí ag athrú ó 
charachtar amháin go carachtar eile os comhair an lucht féachana ag úsáid bosca feistis. 

http://americanhistory.si.edu/blog/2012/11/five-questions-with-susan-hilferty-costume-designer-for-wicked.html
http://americanhistory.si.edu/blog/2012/11/five-questions-with-susan-hilferty-costume-designer-for-wicked.html
http://www.colourandcloth.com/
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Riachtanais feistis
Tá triúr aisteoirí sa ghrúpa againn, beirt acu mar na “leannáin,” an t-aisteoir eile mar reachtaire agus mar 
láithreoir smaointe. Cuirfidh muid stair ghairid isteach faoin dóigh a ndearna leannáin cumarsáid lena 
chéile roimhe seo trí léargas aorach a thabhairt trí na céadta.
 
Beidh mé ag cruthú an fheistis don ról bhaineann a léireoidh roinnt tréimhsí sa stair agus chomh maith leis 
sin, sa deireadh, caithfidh sí bheith cosúil leis an charachtar i múrphictiúr Banksy. Ní mór don aisteoir a 
chuid éadaigh a athrú go gasta agus mar sin de, tógfar an feisteas ar dhóigh phraiticiúil chuige sin. Bainfear 
úsáid as Velcro le cuidiú leis na hathruithe gasta.

Beidh na feistis á gcur i láthair ar dhóigh mhacasamhlach. Ciallaíonn sé sin go gcuirfidh siad carachtar nó 
staid in iúl.
Reachtaire – luiteoga dubha, léine dhubh, casóg eireabaill, carbhat cuachóige bán, lámhainní agus hata 
ard.

Ról baineann – m.sh. luiteoga dubha agus t-léine le rudaí breise le Cléópátra, Juliet, Jane Eyre, 20ú haois 
agus “mobile lover” a chruthú.

Ról fireann – m.sh. bríste dubh agus t-léine le rudaí breise le Mark Anthony, Romeo, Mr Rochester, 20ú haois 
agus “mobile lover” a chruthú.

Tionchar ar an lucht féachana
Tríd an taibhiú againn, ba mhaith linn go smaoineodh an lucht féachana faoi na rudaí a tharla san am 
atá thart trí léiriú aorach a dhéanamh ar charachtair ón stair agus ar na rudaí atá ag tarlú inár saol féin i 
dtéarmaí na saincheisteanna a bhaineann le líonrú sóisialta. Ba mhaith linn an lucht féachana a bheith 
rannpháirteach ar bhonn gníomhach san eispéireas amharclannaíochta, rud a chuirfidh ar ár spriocghrúpa 
de dhaltaí EC4 smaoineamh ar phointí féachana difriúla agus smaoineamh ar dhóigh eolasach faoin 
tsaincheist seo. 

Tagairtí a úsáideadh: 
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zwmvd2p/revision/3
https://www.scribd.com/doc/16551852/Theatre-Genres-and-Styles
http://twistedsifter.com/2014/07/the-ultimate-banksy-gallery/

Gníomhaíocht Foghlama:
I ndiaidh an phlé i ngrúpa, cruthaigh do choincheap deartha féin, ag smaoineamh ar na rudaí seo a leanas 
don taibhiú cheaptha agat:
• an seánra agus an stíl a roghnaíodh;
• riachtanais fheistis;
• an tionchar inmhianaithe ar an lucht féachana;
• do chuid smaointe samhlaíocha agus cruthaitheacha.

Tabhair láithreoireacht don ghrúpa agat agus úsáid í le do choincheap deartha a mhíniú dóibh (déan 
tagairt do na riachtanais don láithreoireacht deartha in Aguisín 4 den tsonraíocht). Is féidir an imlíne pro 
forma in Aguisín 3 a úsáid le cuidiú le do chuid smaointe.

Torthaí Foghlama
Úsáid smaointe agus moltaí ó thaighde le dearthaí tosaigh a chruthú a chomhlíonann riachtanais an 
taibhithe cheaptha. 

Beidh do dhearthaí tosaigh i bhfoirm sceitsí, grianghraf nó léirithe físeacha de na smaointe atá agat 
bunaithe ar an spreagthach a roghnaigh tú ón ábhar réamheisiúna. Ba chóir go dtabharfadh dearthaí 
tosaigh coincheap foriomlán an taibhithe san áireamh. Beidh sé ina chuidiú agat má bhailíonn tú na 

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zwmvd2p/revision/3
https://www.scribd.com/doc/16551852/Theatre-Genres-and-Styles
http://twistedsifter.com/2014/07/the-ultimate-banksy-gallery/
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híomhánna atá ann cheana féin agus má chruthaíonn tú do dhearthaí tosaigh ansin leis na híomhánna 
sin. San eiseamláir a tugadh, is iad Romeo agus Juliet ar cheann de na lánúineacha clúiteacha sa taibhiú. 
Tá dóigh mhacasamhlach nó shiombalach roghnaithe ag an dearthóir feisteas leis na carachtair a chur 
i láthair ag úsáid an bhunfheistis chéanna agus rudaí breise in úsáid fosta le gach ceann de na carachtair 
atá an t-aisteoir ag léiriú a thaispeáint. Ba chóir don dearthóir taighde a dhéanamh ar íomhánna de gach 
ceann de na carachtair bhaineanna agus an dearadh a bhunú ar cheann de na híomhánna seo mar go bhfuil 
sé tábhachtach sa léiriúchán seo a chinntiú go n-aithníonn an lucht féachana an ról. Tá sé tábhachtach go 
dtógfadh an dearadh san áireamh na srianta praiticiúla atá ar an taibhiú.
 

Tá cinneadh déanta ag an ghrúpa roinnt lánúineacha grámhara a chur 
isteach ann agus mar sin de, beidh gá le hathruithe éadaí. An tríú haisteoir, 
déanfaidh sé/sí an dialóg aorach agus na haisteoirí eile ag aistriú éadaí, 
agus cinntíonn an cleas seo go bhfuil aistriú mín idir radharcanna.

Ba chóir go mbeadh léiriú éigin de na smaointe feistis do charachtar 
amháin sna dearthaí tosaigh. Is féidir leis na smaointe a bheith difriúil 
i dtéarmaí an datha, na fabraice agus an chrutha a roghnaítear, ach ba 
chóir go ndéantar gach dearadh a lipéadú le seánra, stíl, agus coincheap 
roghnaithe an charachtair a léiriú. Thig le dearthaí tosaigh a bheith 
tarraingthe nó curtha le chéile ó fhoinsí atá ann cheana féin agus ní mór 
gach dearadh a chur i láthair i bhformáid nach bhfuil níos lú ná leathanach 
iomlán A4. Ba chóir don dearthóir feistis smaointe a chur i láthair ionas 
go dtig leis an ghrúpa machnamh a dhéanamh orthu lena chinntiú go 
gcomhlíonann sé riachtanais seánra agus stíle chomh maith le coincheap 
an ghrúpa.

Smaoinigh ar scála do dheartha ionas gur féidir tógáil an fheistis a ríomh go cruinn. B’fhéidir go 
dtarraingeofaí dearadh amháin do Juliet sa léiriúchán seo ón íomhá ar chlé. Agus tú ag cur smaointe i 
láthair, bí cinnte nach bhfuil sceitsí lipéadaithe níos lú ná leathanach iomlán A4. Féach ar Aguisín 3 mar 
eiseamláir de na smaointe tosaigh sceitseáilte don chulaith.

Roghanna don dearadh deiridh. I ndiaidh don ghrúpa aontú ar an smaoineamh tosaigh, ba chóir an rogha 
deiridh a chur i láthair don ghrúpa, i ndiaidh na dtuairimí ón phlé a thabhairt san áireamh.
Beidh do mhúinteoir ag cur aiseolas leanúnach ar fáil duit maidir le do smaointe agus do dhul chun cinn. 
Tá sé tábhachtach go bhfuil tú soiléir faoi na cúiseanna ar roghnaigh tú do dhearadh deiridh. Caithfear 
cuimhneamh ar na srianta buiséid a bheidh ort agus tú ag obair. I do chomhad fianaise, ba chóir duit 
smaoineamhan deartha deiridh a chur isteach agus cúiseanna a thabhairt a ndearna tú an rogha seo agus 
an tionchar atá tú ag iarraidh a bhaint amach don lucht féachana.

An toradh deiridh a fhíorú
Ag an phointe seo, ní mór duit an ball éadaigh a chur le chéile agus tú ag tabhairt san áireamh a bhfuil de 
thaighde agus d’ullmhúchán déanta agat. B’fhéidir go bhfaighfeá go ndéantar coigeartuithe ar an bhealach 
agus b’fhéidir go gciallódh sin go gcaithfear cur le sceitsí de na smaointe deiridh nó iad a athrú. Is iad na 
céimeanna a chaithfidh tú a dhéanamh ag an phointe seo ná:
• Tomhais a ghlacadh den aisteoir a bhfuil tú ag cruthú feistis dó/di;
• Patrún a chruthú don tógáil;
• Smaointe faoi dhathanna a chríochnú lena chinntiú go bhfuil tú eolach ar éifeachtaí soilsithe mar is féidir 

leo siúd tionchar a imirt ar thorthaí datha;
• Roghanna fabraice agus acmhainne a chríochnú;
• Cruthú stáitsithe an bhaill éadaigh, lena n-áirítear feistiú ar an aisteoir;
• Triail a bhaint as an fheisteas sa chleachtadh;
• Coigeartuithe mar is gá;
• Grianghfaif den fheisteas deiridh sa chleachtadh/sa taibhiú;
• Na spriocdhátaí ar tugadh breac-chuntas orthu i gclár ama léiriúcháin ar aontaigh an grúpa orthu.
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Cuir an dlaoi mhullaigh ar do láithreoireacht deartha trí mhíniú a thabhairt ar an dóigh ar chuir an dearadh 
deiridh feistis le héifeachtúlacht an taibhithe cheaptha agus a chuir in iúl brí don lucht féachana (féach ar na 
riachtanais don láithreoireacht deartha in Aguisín 4 den tsonraíocht). 

Torthaí Foghlama
Na torthaí deartha don taibhiú cheaptha a chur i láthair le haghaidh measúnaithe
I ndeireadh an phróisis, i láithreoireacht 5–7 nóiméad, beidh ort do smaointe feistis a chur i láthair agus an 
feisteas deiridh a chur i láthair don cheamara sula léiríonn do ghrúpa a dtaibhiú scriptithe.

Beidh fócas na láithreoireachta dírithe ar an fheisteas agus na leideanna a chruthaigh tú don taibhiú cheaptha. 
Is cleachtadh maith é do thaibheoir a úsáid, gléasta san fheisteas, le fianaise den toradh deiridh a thaispeáint 
don cheamara. Tá sé inghlactha fosta cleachtadh a dhéanamh ar do láithreoireacht le linn do dhaoine eile sa 
ghrúpa bheith ag cleachtadh an tseó féin. Le réamhchleachtadh, beidh níos mó muiníne agat agus cinnteoidh 
sin go bhfuil do láithreoireacht taobh istigh den am atá ceadaithe (féach ar na riachtanais don láithreoireacht 
deartha in Aguisín 4 den tsonraíocht).

Is féidir do láithreoireacht a dhéanamh ar roinnt dóigheanna, lena n-áirítear láithreoireacht PowerPoint nó 
labhairt leis an cheamara ag úsáid na sceitsí, na ngrianghraf agus na n-íomhánna atá bailithe le chéile agat 
leis an fheisteas atá cruthaithe agat a mhíniú. Caithfidh an t-aisteoir an feisteas deiridh a chaitheamh sa 
taibhiú cheaptha.

Feisteas don Taibhiú Scriptithe: Comhpháirt 2
Le linn an phróisis agus tú ag cruthú, ag forbairt agus ag fíorú do dhearadh feistis don taibhiú cheaptha, ba 
chóir duit comhad fianaise a chur le chéile a bhféadfaí é a úsáid i do láithreoireacht le dul leis an fheisteas 
deiridh. An doiciméad seo, léiríonn sé an cinéal fianaise ar chóir duit í a chur isteach. 

Torthaí Foghlama
Smaointe a Chruthú
Ba chóir go mbeadh daltaí deartha ábalta: 
• réimse de scripteanna dráma a fhiosrú agus script a roghnú atá fóirsteanach don ghrúpa, agus a scileanna 

agus a mianta a chur san áireamh;
• taighde a dhéanamh ar chomhthéacs na scripte, lena n-áirítear stíl agus seánra;
• taighde a dhéanamh ar réimse d’ábhair agus de threalamh cuí agus iad a fhiosrú;
• taighde a dhéanamh ar an chleachtas ghairmiúil sa dearadh don taibhiú.

Réimse de scripteanna dráma a fhiosrú agus script a roghnú atá fóirsteanach don ghrúpa, a scileanna 
agus a mianta a chur san áireamh.

Le do ghrúpa, roghnóidh tú script ó réimse scripteanna atá fiosraithe ag do ghrúpa. Ba chóir go mbeadh 
an script a roghnaítear fóirsteanach do líon na dtaibheoirí agus ba chóir go dtabharfadh sé deis duitse, 
mar dhearthóir feistis, feisteas a chruthú a chuirfidh ar do chumas critéir mheasúnaithe na comhpháirte a 
chomhlíonadh. Is den tábhacht go mbeadh gach gné den script pléite ina hiomláine lena chinntiú go bhfuil 
an rogha ceart do gach duine. Is dócha go mbeidh codarsnacht idir do script roghnaithe agus do thaibhiú 
ceaptha maidir le stíl agus seánra, agus má lean tú conair feistis don cheann cheaptha, beidh deis agat anseo 
do scileanna a fhorbairt i dtreo eile. Más é seo an chéad iarracht ar na feistis atá déanta agat, cinntigh go 
gcuirfidh an script ar do chumas do chuid scileanna a thaispeáint.

Taighde
Comhthéacs, stíl agus seánra
An comhthéacs do scripte, baineann sé leis na fíricí nó na tosca a bhaineann leis an dráma. Is den tábhacht go 
ndéanfadh an stiúrthóir, na taibheoirí agus na dearthóirí taighde ar an chomhthéacs agus go dtuigfeadh siad 
é. Go ginearálta, sainmhínítear an comhthéacs i dtéarmaí chúlra sóisialta, cultúrtha agus stairiúil an dráma.
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Comhthéacs Sóisialta
Tá an comhthéacs sóisialta nasctha le tréimhse ama ina bhfuil an dráma suite agus go ginearálta, 
sainmhíníonn sé na carachtair mar bhaill d’aicme an lucht oibre, den mheánaicme nó den uasaicme. 
Tionchair sheachtracha a imrítear ar shaol an dráma, tá siadsan mar chuid den chomhthéacs sóisialta fosta, 
agus thig leo tosca a chuimsiú ar nós cogaidh, gorta, corraíl shóisialta agus tionchar na dteicneolaíochtaí 
nua nó tosca maireachtála san am.

Comhthéacs Cultúrtha
Comhthéacs cultúrtha, baineann sé leis an dóigh a dtig le luachanna agus dearcthaí na tréimhse dul i 
bhfeidhm ar na rudaí a dhéanann carachtair sa dráma. Is féidir le bunús eitneach na gcarachtar tionchar a 
bheith aige fosta ar an dóigh a labhraíonn siad agus ar a n-iompar agus ar na rudaí a chaitheann siad agus 
ar fhorbairt an phlota. Is féidir le comhthéacs cultúrtha a bheith i gceist le réimse leathan rudaí – patrúnacht 
ríoga a bheith ag dráma nó tionchair an oideachais chuimsithigh, mar shampla. 

Comhthéacs Stairiúil
Is é an comhthéacs stairiúil an cúlra don tréimhse ama a bhfuil an dráma suite ann agus tagraíonn sé do 
rudaí atá ag tarlú, i dtéarmaí na polaitíochta agus an meon ginearálta agus dearcadh an phobail chomh 
maith le fíoreachtraí stairiúla. 

Stíl
Is féidir stíl a shainmhíniú mar an dóigh a ndéantar an dráma a thaibhiú agus a chur in iúl don lucht 
féachana agus is féidir smaointe a bheith ann ar nós áibhéil, úsáid socrachta, ardfhuinneamh agus 
fisiciúlacht. Is féidir stíl a shainmhíniú fosta trí thagairt a dhéanamh do chleachtóirí, lena n-áirítear saothar 
Berthold Brecht, Constantine Stanislavski agus Stephen Berkoff. Is féidir tagairt a dhéanamh do stíl na 
gcompántas amharclannaíochta, is sampla maith de seo an obair stílithe a dhéanann an compántas áitiúil 
Bruiser.

Seánra
Tá an focal seánra ag tagairt do chatagóir nó cineál na hamharclannaíochta. Is iad an dá chineál is sine ná 
greann agus traigéide. Tagann Nádúrachas ó shaothair drámadóirí ó bhlianta malla an 19ú haois; scríobhadh 
na drámaí seo mar fhrithghníomh ar sheánra míréadúil na Méaldrámaí. Tá treocht san amharclannaíocht 
faoi láthair i dtreo cur chuige Neamhnádúraíocht agus is féidir sin a fheiceáil i ndrámaí ar nós ‘The Thirty 
Nine Steps’ agus ‘The Curious Incident of the Dog in the Night-Time.’

Gníomhaíocht Foghlama
I ndiaidh don ghrúpa agat an script a roghnú don taibhiú, smaoinigh ar na rudaí seo a leanas:
• comhthéacs sóisialta, cultúrtha agus stairiúil na scripte;
• stíl agus seánra na scripte;
• an dóigh a rachaidh an comhthéacs, stíl agus seánra i bhfeidhm ar do dhearadh.

Taighde a dhéanamh ar réimse ábhar agus trealamh
Amharc ar leathanaigh 3-6 den doiciméad seo le faisnéis a fháil ar dhath agus ábhair, is féidir na smaointe 
seo a úsáid don taibhiú scriptithe agat. An trealamh atá de dhíth, beidh sin ag brath ar na hacmhainní atá de 
dhíth ort le do dhearthaí a chomhlánú agus d’fheisteas a chruthú. Is féidir cur leis an liosta seo a leanas, ach 
sin ráite, is túsphointe maith é.
• Bloc sceitseála agus pinn luaidhe;
• Grianghraif agus íomhánna a bhaineann le taibhithe den script a roghnaíodh;
• Réimse ábhar agus fabraicí d’uigeachtaí agus de dhathanna difriúla;
• Snáitheanna, snáthaidí, meaisín fuála (mar is gá);
• Cnaipí, zipeanna, Velcro, leaisteach, wonderhem, gliú fabraice agus péint fabraice;
• Éadaí atá ann cheana féin agus ar féidir iad a chur in oiriúint nó cur leo.
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Is acmhainn iontach é riochtán táilliúra mar gur féidir an feisteas a chur ar an riochtán, agus is féidir sin a 
shocrú ionas go bhfuil sé ag teacht le toisí an aisteora. Is féidir coigeartuithe agus athruithe a dhéanamh 
agus is féidir leis an aisteoir, an ghrúpa agus an stiúrthóir an dul chun cinn a fheiceáil go soiléir. Ní bheidh 
éadaí den méid cheart gan tomhais a dhéanamh mar is ceart, agus mar sin de, amharc ar an chairt tomhas 
in Aguisín 4 le treoir a fháil.

Stádas Pearsantacht Feisteas Oiriúintí Dath Fabraic

Múinteoir 
iar-bhunscoile 
meánaicmeach 
atá ag obair i 
gceantar láidir 
den lucht oibre 
i lárchathair 
Learphoill. 
Tugtar an 
“Progress Class” 
ar a daltaí.

Comhbhách, 
deas. Creideann 
sí gur chóir di 
a cuid daltaí 
a choinneáil 
sásta, níl 
mórán dóchais 
aici go mbeidh 
todhchaí gheal 
rompu. Bíonn 
sí ag glacadh 
go réidh leis an 
status quo.

Cóta olla don 
taobh amuigh 
réidh don 
turas amuigh. 
Geansaí 
muineál turtair 
agus sciorta 
A-líne go dtí an 
ghlúin. Riteoga 
agus bróga le 
sála ísle.

Mála láimhe 
agus mála 
plaisteach 
Hata, 
scairf agus 
lámhainní.

Cóta – ar dhath 
camaill lena 
cobhsaíocht a 
léiriú. Geansaí 
muineál turtair 
gorm agus sciorta 
a léiríonn a taobh 
suaimhneach. 
Sciorta donn 
agus bróga le 
riteoga cróna lena 
hiontaofacht a 
thaispeáint. A 
hata, a scairf agus 
a lámhainní, is 
dúghlas atá siad 
uilig, rud a léiríonn 
go bhfuil nádúr 
flaithiúil aici. Tá a 
mála láimhe donn 
ionas go mbeadh 
sé ag teacht lena 
cóta.

Is den olann 
throm iad a cóta/
sciorta agus de 
réir cosúlachta, 
baineadh 
caitheamh maith 
astu, ní den 
ardfhaisean iad. 
Is meascán de 
phoileistear agus 
d’olann é a geansaí 
le haghaidh 
compoird. Tá 
a scairf, a hata 
agus a lámhainní 
cniotáilte de láimh 
as olann. Is leathar 
d’ardchaighdeán 
a mála láimhe ach 
tá sé aici le tamall 
fada, agus tá sé 
ag éirí smolchaite. 
Tá sé lán de rudaí 
beaga le turas lae a 
dhéanamh.

Le tuilleadh sonraí a fháil ar “Our Day Out” amharc ar http://www.willyrussell.com/dayout.html

Taighde a dhéanamh ar chleachtas gairmiúil sa dearadh don 
taibhiú (agus smaointe a chur i bhfeidhm)
Anois, smaoinigh ar an fhaisnéis atá ar leathanaigh 1, 2, 7 agus 8 den 
chomhad seo le tuilleadh eolais a fháil ar chleachtas gairmiúil. Ba chóir duit 
fosta taighde a dhéanamh ar aon fhaisnéis ar léiriúcháin a rinneadh roimhe 
den dráma is rogha libh agus smaointe agus íomhánna a chruinniú d’fheistis 
a úsáideadh sna léiriúcháin sin.

Ní mór duit anois do choincheap a chruthú do 2 charachtar i do script 
roghnaithe. Is féidir leat tarraingt ar an eiseamláir den choincheap do 
smaointe feisteas a úsáideadh ar leathanach 8 agus 9.

Ní mór, áfach, go mbeadh riachtanais fheistis ann sa choincheap anois do gach ceann de na carachtair a 
roghnaigh tú. Seo thíos eiseamláir ón script dráma “Our Day Out” le Willy Russell, maidir leis an dóigh a 
dtiocfadh leat riachtanais fheistis a léiriú do dhuine de na carachtair, Mrs Kay, Múinteoir na Riachtanas 
Speisialta. Tá an dráma suite sna luath-1980idí, le linn Thatcher, nuair a bhí an bhochtaineacht shóisialta 
thar a bheith soiléir. Tá an carachtar meánaosta agus tá sí gléasta do lá amuigh lena rang sa Bhreatain 
Bheag; tá sé sa tseasúr chiúin agus d’fhéadfadh an aimsir a bheith fuar. Scríobhadh an dráma den chéad uair 
don teilifís sa bhliain 1976 agus cuireadh in oiriúint don stáitse é 6 bliana ina dhiaidh. Is é stíl an léirithe 
stáitse ná rud éigin leath bealaigh idir stílithe agus nádúraíoch agus is é an seánra ná “dráma le ceol.”

http://www.willyrussell.com/dayout.html
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Agus tú ag tosú ar an phróiseas den choincheap agat a chruthú agus na riachtanais fheistis a shainmhíniú, 
cruinnigh an fhianaise uilig le chéile ón téacs faoi na rudaí átá á gcaitheamh ag na carachtair. Is féidir leat 
an tábla in Aguisín 5 a úsáid le cuidiú leat smaointe a bhailiú. Tá roinnt scripteanna iontach sainiúil faoi 
chosúlacht fheistis na gcarachtar ach ní mór duit do chuid smaointe cruthaitheacha a thabhairt chuig an 
choincheap agus na riachtanais fhoriomlána.

Smaoinigh fosta ar an chiall atá tú ag iarraidh a chur in iúl don lucht féachana. Leis an fheisteas do Mrs Kay, 
ba mhaith leis an dearthóir go dtuigfeadh an lucht féachana go soiléir an tréimhse ama a bhfuil an dráma 
suite ann agus stádas agus pearsantacht an charachtair. Na roghanna a rinne an dearthóir, ba chóir go 
gcuirfeadh siad ar an lucht féachana comhbhá a mhothú léi, ach ba chóir go dtuigfeadh an lucht féachana, 
mar gheall ar an rogha thraidisíúnta d’ábhar, de chruth agus de dhath, go bhfuil Mrs Kay measartha 
traidisiúnta taobh thiar de gach rud, agus go bhfuil sí sásta glacadh leis nach bhfuil todhchaí gheal roimh a 
cuid daltaí. Tá croí maith aici agus tá sí cineálta ach b’fhéidir nach bhfuil a géilleadh ceart.

Anois, déan cur síos imlíneach ar na riachtanais fheistis do 2 charachtar ón dráma a roghnaigh tú. Is féidir 
leat an tábla thuas a úsáid mar threoir.

Measúnú do Ghníomhaíocht Foghlama
• Comhlánaigh an chéad chuid de do láithreoireacht deartha a tógadh ó leathanach 45 den tsonraíocht.

Rannán 1: coincheap deartha a léiríonn gach riachtanais fheistis do 2 charachtar sa taibhiú, agus 
cúlra, stíl agus seánra na scripte a chur san áireamh. 

Ag an phointe seo, ní mór duit an feisteas a roghnú atá tú ag dul a chruthú go fíor sa taibhiú agus 
“réasúnaíocht” a chruthú leis an rogha sin. Is é is “réasúnaíocht” ann ná ráiteas a dhéanann cur síos 
imlíneach ar na cúiseanna ar roghnaigh tú an feisteas seo. B’fhéidir go mbeadh smaointe maidir le rogha 
phearsanta, rogha an ghrúpa, na dúshláin a thugtar, na scileanna atá agat agus infhaighteacht ábhar agus 
trealaimh sa ráiteas. Beidh tionchar ag an taighde atá déanta agat ar chomhthéacs an dráma, na carachtair 
sa dráma agus eolas ar léiriúcháin a rinneadh san am atá thart ar do “réasúnaíocht”.

Measúnú do Ghníomhaíocht Foghlama
• Anois, comhlánaigh an dara cuid de do láithreoireacht deartha a tógadh ó leathanach 45 den tsonraíocht.

I Rannán 2, réasúnaíocht a thabhairt leis an fheisteas roghnaithe, a chuimsíonn smaointe ón taighde 
ar rogha na stíle atá fóirsteanach don charachtar, do chomhthéacs agus don choincheap. 

Torthaí Foghlama
Smaointe a fhorbairt

• réimse d’ábhair chuí agus trealamh a chur i bhfeidhm ar an dearadh/na dearthaí;
• scileanna deartha a chur i bhfeidhm le stíl agus le seánra a léiriú;
• cúspóirí dearadh ealaíonta a fhíorú maidir le cur i bhfeidhm an choincheapa deartha.

Réimse d’ábhair chuí agus trealamh a chur i bhfeidhm ar an dearadh/na dearthaí
Tosaítear anois ar phróiseas do chuid smaointe a fhorbairt agus úsáid ábhar agus trealaimh a chur i 
bhfeidhm. Ag an chéim seo ba chóir duit do chéad sceitse anótáilte a chruthú den fheisteas atá tú ag 
iarraidh a dhéanamh. Ba chóir go mbeadh an anótáil ag tagairt d’ábhair, do dhathanna, do chruth, do 
thréimhse ama agus do stádas an charachtair. Ba chóir go mbeadh tagairt ann fosta don chiall atá tú 
ag iarraidh cur in iúl don lucht féachana agus do do chuspóirí ealaíonta foriomlána. Ba chóir an sceitse 
lipéadaithe a chur i láthair ar leathanach nach bhfuil níos lú ná leathanach iomlán A4.

Scileanna deartha a chur i bhfeidhm le stíl agus seánra a léiriú;
De réir mar a thosaíonn tú a fhorbairt do chuid smaointe ní mór duit a chinntiú go gcuireann do dhearadh 
stíl agus seánra an dráma roghnaithe san áireamh. Amharc arís ar na sainmhínithe ar leathanach 11 agus 
cuir faisnéis le chéile faoi do script.
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Le heiseamláir a thógáil ón dráma “Our Day Out”, is féidir leat an chéad cheann de cheithre sceitse anótáilte 
a fheiceáil thíos don charachtar Mrs Kay, atá ag tarraingt ar na riachtanais fheistis a ndearnadh cur síos 
imlíneach orthu roimhe. Is féidir cláir deartha ríomhchuidithe a úsáid chuige seo fosta. Agus tú ag cur 
smaointe i láthair, cinntigh nach bhfuil sceitsí lipéadaithe níos lú ná leathanach iomlán A4.

An Chéad Dearadh Anótáilte – Mrs Kay, Our Day Out
An cóta atá déanta d’olann fionnadh camaill agus atá bunaithe ar dhearadh traidisiúnta páircíneach de na 
luath-sheachtóidí. Bheadh an cóta seo ag Mrs Kay le tamall maith, mar níl aon leid ann go bhfuil sí tugtha 
don fhaisean ná don stíl. An dath camaill agus an dath dúghorm, léiríonn siad an nádúr comhbhách atá aici. 
Is sampla de seo nuair a dhéanann sí iarracht a dalta Carol a spreagadh le beatha níos fearr a dhéanamh di 
féin “Well, you could try love, couldn’t you, eh?” Níl sí féin róchinnte, áfach.

Dearadh cóta agus stiall éadaigh
Beidh a sciorta i gcruth “A” líne le haois agus stádas an charachtair a léiriú chomh maith le tréimhse na 
luath-1980idí. Is é olann an fhabraic, a bhí coitianta sna 1970idí agus 1980idí agus léiríonn an patrún 
páircíneach gorm an nádúr suaimhneach comhbhách atá aici. An sciorta go glúine, léiríonn sé aois an 
charachtair agus nádúr traidisiúnta a pearsantachta. Deir Reilly, iardhalta dá cuid, go bhfuil sí “Ace”, mar 
sin de, ba chóir don fheisteas an smaoineamh a chruthú go bhfuil a carachtar iontaofa agus gur maith lena 
daltaí í.

Sciorta le cruth “A”-líne
An geansaí muineál turtair gealghorm, beidh sé déanta d’olann agus taispeánfaidh siad aois agus nádúr 
cineálta comhbhách an charachtair tríd an stíl roghnaithe seo. “we can’t’ come all the way to the seaside 
and not go down to the beach”. Tá na muinchillí fada lena chinntiú go mbeidh sí te ar an lá amuigh. Tá an 
geansaí cniotáilte de láimh, rud a léiríonn a nádúr praiticiúil, máithriúil. Is bróga dúdhonna le hiallacha iad a 
bróga, compordach agus praiticiúil don lá amach. Dearadh don gheansaí olla agus do bhróga donna.
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Gníomhaíocht Foghlama
• Amharc ar chuid de na sceitsí do charachtair ó Our Day Out ar an tsuíomh gréasáin thíos  

http://www.coliseum.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/Our-Day-Out-Education-Pack-.pdf
• Déan do chéad íomhánna/sceitsí/fhótagrafaíocht anótáilte a chruthú de do smaointe tosaigh do do 

dhráma.
• Déan do chuid smaointe a chur i láthair an ghrúpa le haiseolas a fháil.
• Déan athbhreithniú ar smaointe agus forbair do dhara rogha íomhánna le haiseolas a fháil. 
• I ndiaidh do chuid smaointe a chur le chéile, cuir oiriúintí agus mionsonraí leo leis an tríú rogha íomhánna 

agat a chruthú.
• Déan aon choigeartuithe deireanacha ar do chuid smaointe agus cur an ceathrú íomhá anótáilte, an ceann 

deireanach, le chéile.

Measúnú do Ghníomhaíocht Foghlama
• Anois, comhlánaigh an tríú cuid de do láithreoireacht deartha a tógadh ó leathanach 45 den tsonraíocht. 

Rannán 3: tugtar imlíne ar an phróiseas den choincheap deartha a chur i bhfeidhm le brí a chur in iúl 
agus le cuspóirí ealaíonta a chur i gcrích, lena n-áirítear ceithre sceitse anótáilte agus nó grianghraif 
de na smaointe roghnaithe.

Torthaí Foghlama
Scileanna amharclannaíochta a chur i bhfeidhm le cuspóirí ealaíonta sa taibhiú a fhíorú
• scileanna deartha a chur i bhfeidhm ón chonair a roghnaíodh ar an taibhiú;
• réimse d’ábhair chuí agus trealamh a chur i bhfeidhm ar an dearadh/na dearthaí;
• scileanna deartha a chur i bhfeidhm le stíl agus seánra a léiriú;
• cúspóirí dearadh ealaíonta a fhíorú maidir le cur i bhfeidhm an choincheapa deartha.

An chuid is mó de na réimsí eile don toradh foghlama seo, tá siad clúdaithe sna rannáin eile agus tá an fócas 
anois ar do chuid smaointe a chur i bhfeidhm ar an fheisteas iarbhír féin. Go ginearálta, ní bhíonn cuspóir 
ealaíonta an dearthóra feistis pleanáilte ina iomláine roimh an táirge deiridh a dhéanamh ach tagann 
sé chun tosaigh de réir mar a chruthaítear an feisteas. Is féidir an rud céanna a rá faoin chiall atá tú ag 
iarraidh a chur in iúl. An rud a chaithfidh d’fheisteas deiridh a thaispeáint ná toradh a tharla mar gheall ar 
an mhachnamh a rinne tú ar choincheap, comhthéacs, stíl, seánra, carachtar, ábhair, trealamh agus dath. 
Ní mór duit ceisteanna sláinte agus sábháilteachta a chur san áireamh trí eolas a fháil ar an reachtaíocht a 
bhaineann le sláinte agus sábháilteacht. Amharc ar an nasc thíos le tuilleadh eolais a fháil.

https://www.equity.org.uk/media/1456/equity-guide-to-health-and-safety.pdf

Smaoinigh ar na srianta buiséid fosta; thiocfadh leat smaoineamh ar bhaill éadaigh atá ann cheana a úsáid, 
baill éadaigh a dtig leat iad a oiriúnú don dráma. Má tá tú ag dul a úsáid éadaí a bhí ann cheana, bí cinnte go 
bhfuil domhainmhachnamh déanta agat ar do chuid cuspóirí ealaíonta agus gur thacaigh tú leis an táirge 
deiridh trí na 4 íomhá anótáilte den phróiseas. Is féidir le foinsí do smaointe feistis teacht ó rannóg feistis na 
scoile, ó shiopaí carthanachta nó ó shiopaí seanéadaí, ó stainníní margaidh, ó reiceanna as cúl cairr agus ó 
vardrúis agus áiléir bhaill den teaghlach. Níl sé ceadaithe feistis a fháil ar cíos don mheasúnú seo.

Measúnú do Ghníomhaíocht Foghlama
• Anois, comhlánaigh an chuid deiridh de do láithreoireacht deartha a tógadh ó leathanach 45 den 

tsonraíocht.

http://www.coliseum.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/Our-Day-Out-Education-Pack-.pdf
https://www.equity.org.uk/media/1456/equity-guide-to-health-and-safety.pdf
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Rannán 4: an dearadh feisteas deiridh lena n-áirítear na sceitsí anótáilte agus nó grianghraif. 

I ndeireadh an phróisis, i láithreoireacht 5–7 nóiméad, beidh ort do smaointe feistis a chur i láthair agus 
an feisteas deiridh a chur os comhair an cheamara sula gcuireann do ghrúpa a dtaibhiú scriptithe i láthair. 
Amharc go cúramach ar gach rannán de na Critéir Mheasúnaithe don chomhpháirt seo atá ar leathanach 42, 
43 agus 44 den tsonraíocht lena chinntiú go bhfuil siad ag comhlíonadh gach riachtanas agus gur féidir leo 
an réimse iomlán marcanna a rochtain.

Liosta Aguisíní:
Aguisín 1 – Réimse Fabraicí

Aguisín 2 – Proforma Coincheapa don Dearadh Feisteas

Aguisín 3 – Smaointe tosaigh don dearadh

Aguisín 4 – Treoir don Tomhas

Aguisín 5 – Taifead den Tomhas

Aguisín 6 – Riachtanais Feisteas Tábla – Comhpháirt 2

Aguisín 7 – Leabharliosta

Aguisín 8 – Cleachtas Gairmiúil
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Aguisín 1 – Réimse Fabraicí
• Is fabraic nádúrtha é cadás agus go ginearálta, is é is coitianta a úsáidtear mar go bhfuil sé ilúsáideach 

éadrom. Úsáidtear é do réimse éadaí agus oiriúintí agus tá sé le fáil in éagsúlacht foirmeacha. De ghnáth, 
bíonn sé measartha saor cadás a cheannach agus is féidir é a athchúrsáil go rathúil ó éadaí eile. Tá cadás 
furasta go leor le láimhseáil fosta, mar is féidir an fhabraic a fhuáil go furasta de lámh nó le meaisín.

• Is snáithín nádúrtha eile geirsí cadáis agus cruthaítear é trí snáithín cadáis a chniotáil le chéile. Seo an 
fhabraic a bhfuil t-léinte déanta aisti agus mar an gcéanna leis an chadás, is féidir í a athchúrsáil ó éadaí 
eile. Tá geirsí cadáis níos deacra a láimhseáil ná an cadás féin, mar go síneann an fhabraic agus is féidir 
bheith deacair í a ghearradh nó a fhuáil.

• Tá an línéadach ar cheann de na táirgí nádúrtha is daoire; tá fí níos scaoilte aige ná mar atá ag cotún 
agus tá sé an-fhurasta a fhuáil. Bhí móréileamh ar an línéadach mar éadaí do na haicmí saibhre ón 19ú 
agus ón 20ú haois, cé go bhfuil fianaise ann den tsnáithe línéadaí á sníomh chomh luath le 30,000 RCh. 
Tá roghanna ann anois atá níos saoire agus nach bhfuil chomh trom céanna ar féidir iad a úsáid, lena 
n-áirítear Éadach Fíodóra nó Cadás Ceaileacó. Is furasta bheith ag obair le fabraicí línéadaigh ach bíonn 
siad millteanach soroctha. Ní cúis imní chomh mór sin don dearthóir feistis, mar is minice a amharctar ar 
na héadaí ó i bhfad ar shiúl.

• Is fabraic nádúrtha é sról atá mín lonrach agus is gnách go ndéantar den tsíoda é. Agus sin ráite, tá 
sróil bhréige ann atá thar a bheith maith agus nuair a fheictear iad ó i bhfad ar shiúl bíonn siad go 
díreach cosúil leis an fhíor-rud. Sampla amháin de seo ná an t-éadach líneála atá déanta de shnáithíní 
sintéiseacha ach tá sé go fóill cosúil le sról daor. Na fabraicí seo a bhfuil cosúlacht an tsróil orthu, is 
féidir leo bheith an-deacair a láimhseáil mar go bhfuil siad mín agus tá an fhí thar a bheith dlúth. Na 
leaganacha sintéiseacha, bíonn siad ag scamhadh go furasta fosta, agus mar sin de, bíonn cúram de dhíth 
agus iad á ngearradh agus á bhfuáil.

• Is éadach lonrach nádúrtha é síoda agus tá sé ar cheann de na fabraicí is sine dá bhfuil eolas againn 
orthu. Bhí sé in úsáid ag ríshliochtaí an oirthir agus ba shiombail é den tsaibhreas agus den chumhacht. 
Déantar é ó réimse seiriceán, féileacán oíche agus bolb agus is táirge an-chostasach é go fóill. Tá an síoda 
thar a bheith deacair a ghearradh agus a fhuáil fosta agus, cosúil leis an tsról, is féidir roghanna níos saoire 
ar nós Réóin a úsáid ina áit, éadach atá níos fusa a láimhseáil. Is féidir éadaí síoda agus scairfeanna síoda 
atá ann cheana a úsáid ar dhóigh iontach le feistis d’fhabraic níos saoire.

• Is féidir veilbhit a dhéanamh den tsíoda, den níolón nó den réón agus is iondúil go mbíonn cúl cadáis 
aici. Bíonn caitín domhain ar an dromchla agus tá sé thar a bheith bog don tadhall. Is féidir go bhfuil an 
chosúlacht air gur dath eile atá ann, ag brath ar threo an chaitín. Is féidir leis an leagan síoda a bheith 
daor ach tá a lán leaganacha sintéiseacha ann anois nach bhfuil chomh daor sin, mar shampla an veiliúr. 
Ar an stáitse, baintear úsáid as le duine saibhir a léiriú.

• Déantar an olann ó fhionnaidh ainmhithe agus is féidir í a cniotáil nó a fhí. Bhí an-tóir ar éadaí olla go 
háirithe sa 20ú haois agus is minic a bhaineadh úsáid aisti le cultacha, cótaí agus sciortaí a dhéanamh 
chomh maith le geansaithe agus cairdeagain. Is fabraic dheacair í le bheith ag obair léi, mar is minic nach 
féidir í a ní; tá sí measartha daor le ceannach fosta, má tá sí nua. Is féidir rudaí olla atá ann cheana féin a 
fháil trí shiopaí carthanachta nó siopaí seanéadaí agus thig leo cuidiú leis an dearthóir feistis mothú an-
fhírinneach a chruthú ar stáitse.

• Is é an poileistear an fhabraic is mó a úsáidtear anois le héadaí don stáitse a chruthú. Is fabraic fhite 
shintéiseach í a dhéanann aithris ar cháilíochtaí an chadáis ach atá i bhfad níos saoire agus níos 
frithsheasmhaí ar roic. Is féidir é a dhathú agus fágann sin go bhfuil sé níos fusa don dearthóir cosúlacht 
éadaí a bhí ann cheana féin a athrú.

http://clothes-press.net/dressmaking-for-beginners/fabric
https://www.fabric.com/SitePages/Glossary.aspx
https://www.craftsy.com/blog/2013/10/choosing-fabric-for-clothes/

http://clothes-press.net/dressmaking-for-beginners/fabric
https://www.fabric.com/SitePages/Glossary.aspx
https://www.craftsy.com/blog/2013/10/choosing-fabric-for-clothes/
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Aguisín 2 – Proforma Coincheapa don Dearadh Feisteas
Teideal:-

Spreagthach Roghnaithe:-

Seánra Roghnaithe:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Stíl Roghnaithe:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Riachtanais Ghinearálta Feistis:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tionchar ar an Lucht Féachana:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Aguisín 4 – Treoir don Tomhas

CLOIGEANN

GUALAINN

CLIABHRACH

BROLLACH

COIM

ARDÚ

CROMÁN ARD

CROMÁN

COIM GO GLÚIN

GLÚIN

RÚITÍN

AIRDE

MUINEÁL

DROIM

MUINCHILLE

BÍCÉIPS

COIM

ROSTA

LEIS

SÉAMA ISTIGH

COLPA

SÉAMA AMUIGH
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Aguisín 5 – Taifead den Tomhas

Ainm Aisteora Tomhas i Méadair/Ceintiméadair

Ceann

Gualainn

Cliabhrach/brollach

Fad sciatháin

Caol na láimhe

Coim

Coim go glúin

Glúin go murnán

Tomhas na coise istigh

Más

Méid coise

Eile
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Aguisín 6 – Tábla de Riachtanais Feisteas – Comhpháirt 2

Stádas Pearsantacht Feisteas Oiriúintí Dath Fabraic
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Aguisín 7 – Leabharliosta

http://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-history-eras/theatrical-costume

http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/designing-stage-costumes/

http://www.incredibleart.org/lessons/middle/color2.htm

http://clothes-press.net/dressmaking-for-beginners/fabric

https://www.fabric.com/SitePages/Glossary.aspx

https://www.craftsy.com/blog/2013/10/choosing-fabric-for-clothes/

http://americanhistory.si.edu/blog/2012/11/five-questions-with-susan-hilferty-costume-designer-for-
wicked.html

http://www.colourandcloth.com/

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zwmvd2p/revision/3

https://www.scribd.com/doc/16551852/Theatre-Genres-and-Styles

http://twistedsifter.com/2014/07/the-ultimate-banksy-gallery/

http://www.willyrussell.com/dayout.html

https://www.equity.org.uk/media/1456/equity-guide-to-health-and-safety.pdf

http://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-history-eras/theatrical-costume
http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/designing-stage-costumes/
http://www.incredibleart.org/lessons/middle/color2.htm
http://clothes-press.net/dressmaking-for-beginners/fabric
https://www.fabric.com/SitePages/Glossary.aspx
https://www.craftsy.com/blog/2013/10/choosing-fabric-for-clothes/
http://americanhistory.si.edu/blog/2012/11/five-questions-with-susan-hilferty-costume-designer-for-wicked.html
http://americanhistory.si.edu/blog/2012/11/five-questions-with-susan-hilferty-costume-designer-for-wicked.html
http://www.colourandcloth.com/
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zwmvd2p/revision/3
https://www.scribd.com/doc/16551852/Theatre-Genres-and-Styles
http://twistedsifter.com/2014/07/the-ultimate-banksy-gallery/
http://www.willyrussell.com/dayout.html
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Aguisín 8: Cleachtas Gairmiúil
Cleachtas Gairmiúil – Dearadh Feisteas
Tá breac-chuntas thíos ar chur síos pearsanta a thug dearthóir feistis ó Thuaisceart Éireann, Christine Boyle, 
maidir lena cleachtas gairmiúil. Tá obair déanta ag Christine ar roinnt mhaith léiriúchán don stáitse agus 
don scáileán bheag agus i measc na ról a bhí aici, rinne sí feistis don chéad 4 sraith de Game of Thrones. An 
cur síos pearsanta seo, áfach, tá sé dírithe go príomha ar a cuid oibre do thaibhithe stáitse.

• Cad é mar a thosaigh tú amach i dtionscal deartha na bhfeisteas?

Bhí staidéar déanta agam ar Dhearadh Faisin agus Teicstílí (BA Onóracha) ag Ollscoil Uladh 1992-1996. Bhí 
mé fostaithe go lánaimseartha mar dhearthóir nó mar chúntóir deartha do roinnt comhlachtaí éadaí i dTÉ ó 
1997 go dtí 2008. (Is féidir leat tagairt a dhéanamh do mo CV le sonraí iomlána mo chuid fostaíochta agus 
ról a fháil.) Ansin, thit an Tíogar Ceilteach agus rinneadh iomarcaíocht orm. Ag an am sin, bhí mé ag obair le 
comhlacht éadaí ban agus bhí a lán dá gcuid gnó i nDeisceart Éireann agus mar sin de, bhí drochthionchar 
aige orthu. Bhí orm obair a fháil mar bhí orm íoc as an teach agus mar sin de, chaith mé thart ar mhí ar 
an idirlíon ag déanamh taighde ar chomhlachtaí agus déanamh agus dearadh feisteas. Rinne mé mo CV 
a nuashonrú agus chuir mé amach é gach áit! Chaith mé 2 sheachtain ag saoráil leis an Beat Carnival. 
Is riachtanach saoráil a dhéanamh le cos a fháil thar an tairseach. Is minic nach mbaineann feisteas 
le cáilíochtaí, ach níos mó le teagmhálacha a dhéanamh, bheith toilteanach obair a dhéanamh, bheith 
dícheallach agus bheith lách. Tríd an Beat, rinneadh teagmháil liom faoi fheisteas a dhéanamh do Julie 
Walters do charachtar “Mo” don scannán teilifíse den ainm sin, agus sin nuair a thosaigh mé a bhualadh le 
daoine eile i saol na bhfeisteas.

• Cad é mar a thosaíonn an dearthóir feistis ar an phróiseas den dearadh do sheó ar an stáitse?

Ar an chéad dul síos, buailfidh an dearthóir feistis leis an stiúrthóir agus pléifidh siad scálaí ama, buiséad srl. 
agus an táille. Bunaithe ar seo, tosaíonn an próiseas deartha agus oibríonn tú taobh leis an chóiréagrafaí, an 
dearthóir soilsithe agus an dearthóir seit. Ní mór an t-ionad a chur san áireamh agus aois an lucht féachana 
fosta. Tá a lán rudaí le smaoineamh orthu ag brath ar an léiriúchán, b’fhéidir gur sraith de 70 seó atá ann de 
gheamaireacht, nó léiriúchán aonair ann do charnabhal nó imeacht faoin aer.

• Cé acu smaointe cruthaitheacha a thugann tú chuig an choincheap fhoriomlán do léiriúchán 
stáitse?

Is maith liom smaoineamh nach bhfuil rud ar bith dodhéanta. Mar sin de, déanaim iarracht m’intinn a 
oscailt do na féidearthachtaí uilig. Is é an choimhlint is mó anseo ná am, airgead agus daonchumhacht. Má 
tá an buiséad nó an maoiniú agus cuireadh infheistíocht isteach sa tionscadal, thig linn na féidearthachtaí 
go léir a oscailt. Cé gur féidir i dtólamh smaoineamh go cruthaitheach nuair atá an buiséad beag, is deise i 
bhfad níos mó airgid a bheith agat! 

• Cad é mar a léiríonn tú seánra agus stíl an léiriúcháin?

An fhoireann chruthaitheach agus an stiúrthóir, caithfidh siad uilig a chinntiú go bhfuil siad ar aon intinn 
maidir leis an chosúlacht is cóir a bheith ar an léiriúchán. Go hidéalach, beidh na dearthóirí seit, soilsithe 
agus feisteas ag bualadh leis an stiúrthóir, ach is minic nach dtarlaíonn sin. Mar sin de, is minic a chaithfear 
intinní a léamh! Má tá an léiriúchán suite i dtréimhse ar leith, ní mór duit bheith dílis don fhírinne, fiú 
mionphointí ar nós an dóigh a ndéantar ball éadaigh, tá sin riachtanach, mar shampla, nach raibh aon 
sipeanna plaisteacha roimh 1970. Tá a lán taighde i gceist leis seo, trí leabhair, iarsmalanna, scannáin eile 
agus an tIdirlíon. 
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• Cad é mar a fhorbraíonn tú na smaointe tosaigh?

Is ríthábhachtach go dtugtar am don dearthóir taighde agus dearadh a dhéanamh. Is minic nach mar sin a 
bhíonn, agus arís eile, bíonn sé seo ag brath ar an bhuiséad. Is minic a thugaim mo bhloc sceitseála chuig an 
chéad chruinniú le smaointe a sceitseáil agus an stiúrthóir ag cur síos ar a aisling. Arís eile, déanaim tagairt 
d’iarsmalanna, do shuíomhanna ar líne agus do leabhair le taighde a fhorbairt. Tá sé fíorthábhachtach fosta 
am saor a ghlacadh leis an chloigeann a ghlanadh agus le ligean do na smaointe rith go maith.
Tá sé an-fhurasta do dhearthóir, stiúrthóir nó déantóir éirí róthógtha lena gcuid oibre agus dearmad a 
dhéanamh den aclaíocht agus den dea-chothú. Is fiú go mór rud a eagrú le siopa caife agus bloc sceitseála. 
Bí ar maos sa chultúr agus sa dúlra, a oiread agus is féidir. Éist le ceol ón tréimhse sin agus léigh leabhair ón 
tréimhse, is fusa i bhfad a rithfidh smaointe, a dhéanfar sceitsí agus ansin, bíonn próiseas den rud cheart 
a choinneáil agus an rud mícheart a chaitheamh amach. Déantar dathanna, fabraicí, uigeachtaí, maisithe 
fosta ag an chéim seo. Rachaidh tú i dteagmháil le comhlachtaí fabraicí agus cuirfear samplaí amach 
chugat. Más féidir, eagrófar cuairt ar shiopa fabraicí, nó turas ceannaigh chuig Londain, Páras nó áit éigin 
níos faide ar shiúl. Tá sé sin uilig ag brath ar an duine a bhfuil tú ag obair dó agus ar an bhuiséad, ar ndóigh! 
Is minic a thiocfaidh gníomhaireachtaí fabraice chugat agus tabharfaidh siad cuairt ort, ach ní bhíonn sin 
amhlaidh ach sna léiriúcháin is mó buiséad.

• Cad iad na céimeanna a dtéann tú tríothu i ndiaidh na smaointe deartha tosaigh?

Is furasta dul thar fóir leis an aisling agus na smaointe agus mar sin de, ní mór na cosa a choinneáil ar 
an talamh agus aire a thabhairt do na rudaí praiticiúla. Tabharfar fabraicí agus sceitsí don stiúrthóir lena 
thuairim a fháil.

Go hidéalach, déantar fréamhshamhail (an chéadbhall éadaigh) ionas gur féidir leis an stiúrthóir an rud 
fíor a fheiceáil agus thig leis na haisteoirí/damhsóirí /taibheoirí é a thástáil agus a fháil amach an dtig leo 
bogadh agus a róil a dhéanamh go compordach ann. Is dóigh iontach é ransú maith a dhéanamh sna siopaí 
seanéadaí agus carthanais le feistis a phiocadh suas agus is foinse iontach é eBay fosta.

• Cad iad na gnéithe tábhachtacha d’fheisteas stáitse?

Is iad na gnéithe tábhachtacha ná an teachtaireacht a chur in iúl trí dhath, uigeacht, dearadh, cruth agus 
scáthchruth a úsáid. Ní mór do na feistis seasamh amach ar an stáitse ionas go rachaidh siad i bhfeidhm 
ar an lucht féachana. Dá mbeadh na haisteoirí gléasta i ngnáthéadaí bheadh siad caillte ar an stáitse. San 
amharclannaíocht, ní féidir ‘gearr!’ a rá agus caithfidh gach rud rith go saor. Is minic a bheidh aisteoir ag 
déanamh a lán carachtar difriúil agus mar sin de, tá ‘tobathruithe’ de dhíth. B’fhéidir go mbeadh orm casóg 
a athrú ionas go bhfuil brollach Velcro ann in áit cnaipí le ham a shábháil ag druidim na gcaipí. Agus sin 
ráite, caithfidh cnaipí a bheith ar an tosach go fóill. Chomh maith leis sin, tá ceisteanna sábháilteachta 
ann, sciortaí nó ciumhaisí ag sraoilleadh, srl. ionas go gcaithfidh an dearadh a athrú i amanna nó a 
athsmaoineamh mar gheall ar chúrsaí sábháilteachta. San amharclannaíocht, déantar na fadhbanna seo 
uilig a réiteach sa ‘tseachtain theicniúil’, nuair a ritheann na haisteoirí agus an fhoireann uilig an seó iomlán 
agus tógann siad cibé ábhar imní atá acu. Seo am atá thar a bheith gnóthach san amharclannaíocht mar 
bíonn a lán rudaí le hathrú i gcónaí. 

• Cé acu ábhair a úsáideann tú agus tú ag déanamh feistis don stáitse?

Go hidéalach, ba chóir go mbeadh an t-am agat céad chulaith den toile a dhéanamh, ach is minic nach 
mbíonn. Is minic a bhíonn na fabraicí níos troime ná gnáth’-fhabraicí gléasta’ mar bíonn orthu a gcuid 
cruthanna a choinneáil agus láithreacht a bheith acu ar an stáitse. Má úsáidtear fabraic níos éadroime, 
is fearr tacaíocht a chur ann ionas go mbeadh i bhfad níos mó struchtúir aige. Tá an ‘tógáil’ inmheánach 
i mball éadaigh thar a bheith tábhachtach: pillíní gualainne, líneálacha, idirlíneálacha, ionas go bhfuil sé 
chomh oiriúnach agus is féidir. Cé go bhfuil tú ag iarraidh go dtabharfadh an lucht féachana an feisteas faoi 
deara, níl tú ag iarraidh iad a bheith ag díriú ar an fheisteas; is féidir le héadaí atá róbheag nó rómhór agus 
dearadh nach bhfuil go díreach ceart, is féidir leo an t-amaisféar a athrú go mór. Veilbhit den tsíoda bhog 
shlaodach, cuireann sí an chéadfacht in iúl, ach veilbhit níos crua den chadás, coinníonn sí i bhfad níos 
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mó den chruth. Is éadach sóúil costasach í veilbhit agus mar sin de, ní mór duit bheith ar an eolas faoi na 
fabraicí a bhí ar fáil le linn tréimhsí áirithe ama agus cá mhéad a chosnódh siad. Ní bheadh Oliver Twist ag 
caitheamh brístí veilbhite agus é ag iarraidh níos mó i dteach na mbocht.

• Cad é mar a úsáideann tú dath le giúmar agus mothú a chruthú?

Is féidir leis an dearthóir soilsithe agus an dearthóir seit tionchar a imirt ar dhathanna ar an stáitse agus 
mar sin de, déanfaidh muid iarracht a fháil amach cad é atá ar bun ag a chéile. Is fearr i gcónaí bheith ag 
obair leis na ranna eile agus ní ina n-éadan. Tá gach duine againn le chéile ann leis an léiriú a chur i gcrích 
agus is tréimhse ghnóthach, strusmhar í. Is féidir dath a úsáid ar an stáitse trí dhath-theoiric agus brí na 
ndathanna a thuiscint agus tagairt a dhéanamh dóibh. Má tá an giúmar dorcha, is cinnte nach mbeidh 
bándearg an ghuma bholgóidigh fóirsteanach. Agus sin ráite, ba chóir go mbeadh na hathruithe datha ar 
na feistis fíneálta ar fud an tseó in áit léim thart ar an stáitse mar gheall ar mhothúcháin. Is féidir athruithe 
datha a dhéanamh trí éadach a dhathú agus éadaí a ‘bhriseadh anuas’. Is ealaín thar a bheith sciliúil é seo 
(déanann mo dheirfiúr seo ar Game of Thrones). Nuair a úsáidtear péint, cré, spraeáil, gearradh ina stiallacha 
agus greanáil, is féidir leis na dathanna atmaisféar na n-éadaí a athrú, mar shampla, cuirtear Vaseline ar 
chúl na mbónaí agus faoi na hascaillí le smáil allais fhadbhunaithe a chruthú!

• Cad é mar a chinntíonn tú go gcuireann na feistis brí in iúl agus go dtéann siad i bhfeidhm ar an 
lucht féachana?

Cinntím go mbíonn na feistis ag cur brí in iúl tríd an am a leithdháileadh le suí tríd na cleachtaí agus trína 
chinntiú ar dtús go mothaíonn na haisteoirí compordach agus iad á gcaitheamh. Mura bhfuil dúil acu orthu, 
nó más amhlaidh go bhfuil rud éigin ann nach bhfuil ceart, bheadh sé cosúil le lá na drochghruaige! Ar na 
mallaibh, bhí mé ag obair ar thaibhiú damhsa nach raibh d’fheisteas ann (seachas bunéadaí an damhsóra) 
ná braillín Lycra bháin a raibh poill ann ach bhí an t-am ag na damhsóirí súgradh leis, cleachtadh a 
dhéanamh leis agus a chuid féidearthachtaí a aithint. Na gluaiseachtaí a rinne siad, an úsáid a bhain siad 
as an éadach agus an rud ar sheas an t-éadach dó, bhain sé deora asainn; in amanna, is féidir leis bheith 
chomh simplí sin. Creidim gur féidir leat ‘dul thar fóir’ le feisteas. Trí eispéireas, creidim go bhfuil sé níos 
fearr rud éigin a thabhairt do na haisteoirí a luaithe agus is féidir ionas gur féidir leo súgradh leis agus nasc a 
dhéanamh. Sábhálann seo am luachmhar ag obair ar a lán feisteas galánta nach bhfeicfidh na haisteoirí go 
dtí an nóiméad deireanach. Má dhéanann an t-aisteoir/taibheoir an nasc sin, má ghlacann sé/sí an carachtar 
sin air/uirthi féin agus má chreideann sa dá rud, creidfidh an lucht féachana iontu fosta.

Christine Boyle – Dearthóir Feistis
Le níos mó sonraí a fháil tabhair cuairt ar Christine ag a suíomh gréasáin – http://www.colourandcloth.com/

http://ccea.org.uk/drama/
http://www.colourandcloth.com/

