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Soilsiú don Taibhiú Cheaptha

Soilsiú don Taibhiú Cheaptha: Comhpháirt 1
Le linn an phróisis agus tú ag cruthú, ag forbairt agus ag fíorú do dhearadh soilsithe don taibhiú cheaptha, 
ba chóir duit comhad fianaise a chur le chéile a bhféadfaí é a úsáid i do chur i láthair le dul leis an dearadh 
soilsithe deiridh. An doiciméad seo, léiríonn sé an cineál fianaise ar chóir duit a chur isteach agus an 
t-aguisín tacaíochta lena úsáid.

Torthaí Foghlama
Ba chóir go mbeadh daltaí deartha ábalta smaointe a chruthú trí thaighde a dhéanamh ar na rudaí seo a 
leanas:

(1) an t-ábhar réamheisiúna;

(2) an cleachtas gairmiúil a bhaineann le soilsiú a dhearadh;

(3) na hábhair agus na hacmhainní a bhaineann lena ndearadh soilsithe a fhorbairt;

(4) réimse seánraí, stíleanna dearaidh agus cleachtóirí.

(1) An tÁbhar Réamheisiúna
Mar dhalta deartha soilsithe, beidh tú ag obair le grúpa a bhfuil idir beirt agus seisear ann le haon 
spreagthach a roghnú ó réimse de thrí cinn le do thaibhiú ceaptha a fhorbairt. I ndiaidh taighde a dhéanamh 
ar an spreagthach, tosóidh tú ag obair ar fhorbairt na smaointe soilsithe don taibhiú cheaptha. B’fhéidir 
go dtógfadh sé roinnt seachtainí ar do ghrúpa a gcuid smaointe taibhithe a chumadh – ní mór duit bheith 
foighdeach leo. Beidh tú ábalta cur leis an phlé seo ó do chuid taighde féin lena chinntiú go dtabharfaidh an 
píosa ceaptha go leor fairsinge duit le do phlean soilsithe féin a chruthú. Cuir eolas ar an trealamh soilsithe 
agus ar na hacmhainní agus an teicneolaíocht taobh istigh de Roinn Drámaíochta na scoile agat. Le linn 
chéim tosaigh an cheaptha, ba chóir duit taighde a dhéanamh ar chleachtas gairmiúil an deartha soilsithe.

(2) Cleachtas Gairmiúil an Deartha Soilsithe
Is cuid ríthábhachtach de léiriúchán amharclannaíochta ar bith é an soilsiú agus déanann daltaí dearmad 
air in amanna, nuair a thugann siad cuairt ar an amharclann agus nuair a ullmhaíonn siad a gcuid oibre féin 
araon.

Tá an soilsiú den léiriúchán amharclannaíochta chomh tábhachtach céanna agus atá an ceol nó an script. 
Insíonn an dearthóir soilsithe an scéal céanna leis an drámadóir agus an stiúrthóir, ach úsáideann sé solas 
lena dhéanamh. Baintear úsáid as solas le ligean don lucht féachana a fheiceáil cad é atá ag tarlú. Is féidir 
leis an tsolas a lán rudaí a chur in iúl – an t-am den lá, aimsir, giúmar, mothúcháin, carachtair, ailtireacht 
agus dúlra. Is féidir staid an tsoilsithe a úsáid le béim a chur ar an aicsean ar an stáitse chomh maith leis 
an am agus an áit a dtarlaíonn an nóiméad a shoiléiriú. Bíonn gnéithe soilsithe difiriúla ag baint le roinnt 
seánraí agus stíleanna amharclannaíochta.

COMHAD FÍRICÍ: 
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Amharclannaíocht na nGréagach agus na Rómhánach 
Gréagach
An chéad chineál de shoilsiú amharclainne a 
bhfuil eolas againn air ná an cineál a bhí in 
Amharclanna na Sean-Róimhe agus na 
Sean-Ghréige. Thógtaí amharclanna taobh 
amuigh, ag amharc siar ionas go dtiocfadh le 
compántais amharclainne tairbhe a bhaint as 
solas gréine an tráthnóna agus go dtiocfadh 
leis an lucht féachana amharc ar an aicsean ag 
tarlú ar an stáitse. D’úsáid na Gréagaigh agus 
na Rómhánaigh araon idir sholas nádúrtha agus 
sholas saorga le taibhithe a fheabhsú. Cuireadh 
tóirsí, tinte agus maisíochtaí nádúrtha na soilse 
san áireamh. 

Amfaitéatar ón tseanam, Teatro Greco, Taormina

An 16ú hAois
De réir mar a bhog an drámaíocht isteach ó amfaitéatair go hamharclanna, ní raibh an solas nádúrtha 
inúsáidte a thuilleadh agus bhí teicneolaíocht níos nua-aimseartha agus soilsiú saorga de dhíth. Fuair siad 
gur fearr traigéide a dhéanamh i dtosca níos dorcha agus gur fearr coiméide a dhéanamh i solas níos gile, 
agus gurbh fhéidir cosúlacht an stáitse a aibhsiú tríd an halla éisteachta a dhorchú. Thart ar an am seo, 
forbraíodh úsáid an tsoilsithe agus an radharcra araon. Nuair a baineadh úsáid as foinse solais amháin 
i gcomhar le píosa radharcra, cuireadh in iúl don lucht féachana go raibh an solas ag teacht ó threonna 
difriúla. Rinne siad turgnaimh fosta le dath solais, trí choinnle nó lampaí ola a chur taobh thiar de fhleascáin 
d’uisce daite.

An 17ú hAois
Sa tréimhse seo bhí borradh ar na healaíona amharclainne agus feabhsaíodh an soilsiú le coinnle agus le 
lampaí ola. An chuid ba mhó de na léiriúcháin, rinneadh iad san oíche agus thosaigh daoine ar thuilsoilse a 
úsáid agus chum siad dóigheanna le déine na soilse a mhaolú agus a athrú.

An 18ú hAois
D’fhorbair daoine smacht níos mó ar úsáid na soilse in amharclanna. Thug siad frithchaiteoirí isteach leis 
an solas a dhíriú agus d’úsáid siad síodaí daite lena dhathú. Tháinig soilsiú gáis isteach sna 1820idí agus 
aolsolas agus an stua carbóin ina dhiaidh sin. De réir mar a d’éirigh an gás níos sofhaighte agus tháinig 
feabhas ar dhóirí gáis, thiocfadh leo maisíochtaí níos mó a chruthú. Bhí siad ábalta lánmhúchadh a 
dhéanamh agus cumadh an chéad spotsolas.
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An 20ú hAois

Bean óg i mbosca san amharclann 

Bhí smacht níos mó ar an stáitse ó theacht an tsolais leictrigh. Ba é seo an tús le forbairt ollmhór 
i soilsiú amharclainne.

Soilsiú stáitse

Tá tuilleadh faisnéise ar chleachtas gairmiúil le fáil sa rannán ar Chleachtóirí Reatha agus sa 
Chomhad Fíricí don Chleachtas Gairmiúil.
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Gníomhaíocht Foghlama
Déan do thaighde féin ar shoilsiú amharclainne agus déan machnamh ar na ceisteanna tábhachtacha seo a 
leanas:
• Cad iad na gnéithe tábhachtacha de sheó a shoilsiú?
• Cad é mar a thosaíonn an dearthóir soilsithe an próiseas deartha?
• Cad iad na smaointe cruthaitheacha a thugann tú chuig an choincheap fhoriomlán den léiriúchán?

Seicliosta de riachtanais do Chomhpháirt 1: Taibhiú Ceaptha
Sa chur i láthair 5–7 nóiméad acu, caithfidh iarrthóirí an smaoineamh (na smaointe) do dhearadh deiridh an 
taibhithe a mhíniú do cheann de na rudaí seo a leanas:
• Soilsiú: plean soilsithe le leideanna.

Agus tú ag ullmhú don chur i láthair deiridh:
• Leatháin na bhfreagairtí ar spreagthach a chomhlánú (Is féidir iad seo a fháil in Aguisín 1–3 sa Chomhad 

Fíricí ar Dhráma a cheapadh). 
• Achoimre ar a dtaighde ar an spreagthach réamheisiúna a chur i láthair chomh maith le stíleanna deartha 

agus cleachtas gairmiúil (féach ar na riachtanais don chur i láthair deartha in Aguisín 4 den tsonraíocht).

 http://americantheatrewing.org/videos/lighting-design/ 

(3) Na hábhair agus na hacmhainní a bhaineann lena ndearadh soilsithe a fhorbairt
Ba chóir bloc sceitseála agus pinn luaidhe a bheith ag dearthóir soilsithe mar an bun-túsphointe lena gcuid 
smaointe féin a chruthú maidir leis an dearadh tosaigh.

Is cleachtas maith é fosta bosca a chur le chéile ina mbeadh samplaí de ghlótháin ó réimse chomh mór sin 
de dhathanna. Seo thíos liosta de na hacmhainní molta:

(1) peann luaidhe;
(2) rialóir;
(3) siosúr;
(4) téip dhaite;
(5) stionsal Soilsithe;
(6) lee Filter Gel Swatch Pack; http://www.leefilters.com/lighting/lighting-resources.html
(7) lee Swatch App (From Apple Store) Offical Lighting Swatchbook;
(8) liosta de na laindéir atá ann cheana féin taobh istigh de Roinn Drámaíochta do scoile; agus 
(9) plean Folamh Soilsithe den spás taibhithe, m.sh. Stiúideo na Drámaíochta nó Halla Tionóil an Choláiste.

http://americantheatrewing.org/videos/lighting-design/
http://www.leefilters.com/lighting/lighting-resources.html
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Maisíochtaí Soilsithe
Is féidir roinnt cineálacha soilsithe a úsáid le maisíochtaí difriúla a bhaint amach, ach ar mhaithe le 
Drámaíocht GCSE, ba chóir go mbeadh a fhios ag daltaí go bhfuil trí phríomhchineál lampa ann – 

(1) Tuilsoilse (le soilsiú ginearálta a dhéanamh);
(2) Próifílí (do mhaisíocht chruachiumhsach); agus
(3) Fresnel (do mhaisíocht bhogchiumhsach).

Ba chóir go mbeadh iarrthóirí ábalta tagairt a dhéanamh do dhath agus d’úsáid glótháin, déine agus na 
maisíochtaí a bhaintear amach le góbó agus spotsoilse leanúna agus na héifeachtaí ar an tsoilsiú nuair a 
úsáidtear meaisíní smúiteáin, ceo agus oighear tirim.

An dóigh a dtéann soilsiú i bhfeidhm ar fhócas an lucht féachana agus an dóigh a mbraitheann siad 
am ar leith:

• Má tá achar geal solais ann, tarraingeoidh sin aird an lucht féachana ar an stáitse ar fad;
• Mura bhfuil ach aon chuid amháin den stáitse soilsithe, cuireann seo in iúl go bhfuil nóiméad tábhachtach 

ag dul a tharlú;
• B’fhéidir go gcuirfeadh leibhéal na soilse le fios cén t-am den lá atá ann (maidin, tráthnóna nó oíche. 

B’fhéidir go n-úsáidfeadh sé an t-am den bhliain fosta (séasúr – samhradh, earrach, fómhar agus 
geimhreadh); 

• Glóthán daite, cruthóidh sé giúmar nó atmaisféar ar leith don lucht féachana agus b’fhéidir go gcuirfeadh 
sé le héifeacht an nóiméid ar leith;

• Thig leis an ghóbó áit nó am ar leith a chur in iúl, m.sh. góbó de chrainn le foraois a chur in iúl nó gealach 
lena chur in iúl go dtarlaíonn an radharc san oíche;

• Uillinn an tsolais, ligfidh sí do na haisteoirí bheith infheicthe ar an stáitse, agus is féidir uillinneacha a 
ionramháil ionas go gcruthaítear maisíochtaí scáile ar an stáitse. 

 

Soilsiú amharclainne
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Cineálacha Soilse
Tuilsoilse – Úsáidtear an tuilsolas le hachar chomh mór den stáitse a chlúdach agus is féidir. Is é an 
smaoineamh atá ann, go líonfaidh (go dtuilfidh) an solas an stáite, an cuirtín cúil nó an timléargas 
(cyclorama) go cothrom. Tá tuilsoilse an-bhunúsach ina struchtúr, ní bhíonn iontu ach lampa agus 
frithchaiteoir. Ag brath ar an maisíocht solais atá tú ag iarraidh a tháirgeadh, is féidir leis an fhrithchaiteoir 
bheith siméadrach nó neamhshiméadrach. Níl aon smacht ar fhócasú na toilsoilse, seachas an treo 
ginearálta. 
prótacal iompair hipirtéacs//www.theatrecrafts.com/leathanaigh/teaghlaigh/topics/soilsiú/cineálacha-of-
laindéar/

Próifíl – Cuireann próifílí ga cruachiumhsach solais ar fáil a bhfuil méid socraithe ann. Is féidir cruas nó 
boige chiumhais an gha a athrú trí fhad slí an lionsa ón lampa agus ón fhrithchaiteoir a choigeartú. Tá geata 
idir an lampa agus lionsa. Is féidir góbó a chur isteach sa gheata, agus leis sin is féidir íomhá a theilgean le 
fócas crua nó bog. Is féidir méid an gha a athrú trí imreasc a chur isteach sa gheata.
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/types-of-lantern/

Fresnel – Fuair an Fresnel a ainm ón aireagóir Fhrancach, Augustin-Jean Fresnel (1788-1827), a dhear í ag an 
tús lena húsáid i dtithe solais ionas gurbh fhéidir í a fheiceáil níos faide amach san fharraige. Cuireann sí ga 
bogchiumhsach ar fáil, agus is féidir a méid a athrú tríd an lampa agus an frithchaiteoir a bhogadh i dtreo 
nó ar shiúl ón lionsa. Is laindéar measartha simplí í an Fresnel, nach bhfuil comhlaí ná imreasc aici. Agus 
sin ráite, bíonn an ga níos leithne agus níos réscaipthe ar na ciumhaiseanna. Is féidir é a úsáid le codanna 
cóngaracha den stáitse a shoilsiú mar ní bheidh aon chiumhaiseanna crua ann mar a dtéann an dá sholas le 
chéile. Is féidir cruth an gha a athrú leis na comhlaí atá ceangailte de thosach an laindéir.
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/types-of-lantern/

Spotsolas Leanúna – Is gnách gur próifíl é an spotsolas leanúna ar féidir é a oibriú de láimh le haisteoir a 
leanúint ar an stáitse. Bíonn an laindéar feistithe ar sheastán a thugann saoirse gluaiseachta dó thart ar an 
halla éisteachta. Is gnách go mbíonn athraitheoir datha nó dathlann ‘iompú thart’ ag spotsoilse leanúna 
ionas gur féidir athruithe datha a dhéanamh go gasta. B’fhéidir go mbeadh córas maolaithe dá chuid féin 
insuite sa spotsolas, ach is minice a bhíonn sé ceangailte den chlár rialaithe.
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/types-of-lantern/

Gníomhaíocht Foghlama
Déan taighde de do chuid féin ar na cineálacha difriúla solas agus déan machnamh ar na ceisteanna seo a 
leanas:
• cá mhéad laindéar a bhfuil teacht agat orthu?
• cad iad na cineálacha laindéar atá agat?
• cad iad na cineálacha soilse a mbeidh tú ag smaoineamh orthu le do dhearadh a chruthú?
• cad iad na huillinneacha as a bhfuil na soilse ag teacht?
• cén t-achar den stáitse a gcaithfear é a shoilsiú?
• an bhfuil spotsolas ar charachtar ar leith?
• cad é an dath atá á úsáid?
• cén leibhéal ar a bhfuil na soilse?
• an gcaithfidh tú aon mhaisíochtaí speisialta a chruthú?

Úsáid aguisín 5 den Chomhad Fíricí Soilsithe leis na laindéir a thaifeadadh i do scoil agus sa Roinn 
Drámaíochta

Dath a Thabhairt Chun Stáitse
Tá tuiscint mhaith ar thionchar an datha tábhachtach fosta nuair a thosaítear ar obair a dhéanamh le 
hábhair agus le hacmhainní soilsithe. Is féidir go gciallaíonn dathanna rudaí difriúla do dhaoine difriúla 
ach aithnítear go forleathan go bhfuil an dearthóir soilsithe ag déanamh ráiteas ar leith atá ag teacht le 
coincheap an stiúrthóra don léiriúchán.

http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/types-of-lantern/
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/types-of-lantern/
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/types-of-lantern/
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/types-of-lantern/
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/types-of-lantern/
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I dtosach laindéir ar bith feicfidh tú gabhdán caol a ligeann do 
fhráma cearnógach bheith sleamhnaithe isteach os comhair 
an lionsa. Tugtar gabhdán glótháin ar an fhráma chearnógach 
agus úsáidtear é le leatháin dhaite phlaistigh ar a dtugtar 
glótháin a chur isteach ann. Déantar glótháin a tháirgeadh i 
rollaí de dhathanna difriúla. Gach táirgeoir, cuireann sé ainm 
agus uimhir ar gach lí glóthán a tháirgeann siad. Ní mór 
glótháin a ghearradh le dul isteach i laindéir ar leith.

Gníomhaíocht Foghlama
Bain úsáid as tóirse cumhachtach agus glótháin dhaite difriúla le turgnaimh a dhéanamh maidir 
leis na héifeachtaí is féidir a chruthú. Ná déan dearmad go gcruthaítear dathanna difriúla nuair a 
mheasctar dathanna le soilsiú ná a chruthaítear nuair a mheascann tú péint, mar shampla, nuair a 
mheasctar solas glas agus solas dearg, déantar buí, ní donn.

Turgnaimh le Dath
Caithfidh an solas bheith ag teacht le gnéithe eile den dearadh ar a n-áirítear seit agus feisteas. Ba chóir 
go gcuirfeadh solas agus dath le giúmar agus le hatmaisféir nóiméad ar an stáitse agus beocht a chur sna 
dathanna atá i láthair cheana. Ba chóir dath a úsáid le téamaí agus nóiméid taobh istigh den nóiméad a 
neartú, chomh maith le háit, am agus séasúr a chur in iúl.
Ar leathanach 9, tá liosta de na glótháin dhaite a mholtar le staideanna soilsithe ar leith a chruthú.

• Déan iarracht turgnaimh a dhéanamh a oiread agus is féidir lena fháil amach cad é a oibríonn duitse. 
Gheobhaidh tú go dtagann cuid de na smaointe is fearr agat ó na turgnaimh;

• Déan iarracht spás a shoilsiú le dathanna fuara amháin nó le dathanna teo amháin lena fheiceáil cad é an 
éifeacht atá aige;

• Déan iarracht na dathanna teo agus na dathanna fuara a chumasc le chéile;
• Déan iarracht aghaidh a shoilsiú ó dhá thaobh ag úsáid teaglamaí difriúla dathanna;
• Cad é an chuma atá ar staid aon leachtdatha ar an stáitse? Cad é mar a théann sé i bhfeidhm ar an radharc 

má chuirtear dathanna eile leis?
• Déan iarracht radharc a shoilsiú ó fhoinse solais ar nós fuinneoige nó lampa;
• Cad é an éifeacht má chuirtear laindéar go díreach os cionn aisteora agus é ag soilsiú go díreach anuas?
• Cad é an chuma atá air má shoilsíonn tú an t-aisteoir ón chúl?
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Gníomhaíocht Foghlama
Smaoinigh ar na ceisteanna seo a leanas:
• cad iad na dathanna a bhfuil tú ag smaoineamh ar iad a úsáid i do dhearadh soilsithe?
• cad chuige ar roghnaigh tú na dathanna seo?
• cad é an tionchar a imreoidh gnéithe eile den dearadh ar nós seit, feistis nó fuaime ar na dathanna a 

roghnaigh tú? 
 http://leefilters.com/lighting/colour-list.html
 http://www.leefilters.com/lighting/colour-details.html 
 http://www.leefilters.com/lighting/moods.html#brecht

http://leefilters.com/lighting/colour-list.html
http://www.leefilters.com/lighting/colour-details.html
http://www.leefilters.com/lighting/moods.html#brecht
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Scagairí Glótháin
http://www.leefilters.com/lighting/lighting-resources.html

Góbó
Is é is góbó ann, pláta miotail nó gloine a bhfuil cruth gearrtha amach air nó eitseáilte isteach ann. Cuirtear 
isteach i ngeata an spotsolais é agus bíonn an solas ag dul tríd. Déantar an íomhá seo a theilgean ar an 
stáitse. Is féidir glóthán daite a chur sa ghóbó le suíomh nó am ar leith a chur in iúl.

  
Fuinneog Crainn

Spéirlíne Réaltaí

Baineadh an íomhá mar gheall 
ar shrianta cóipchirt.

Le hamharc ar an íomhá, 
cliceáil ar an nasc: 

Windows Gobo

Baineadh an íomhá mar gheall 
ar shrianta cóipchirt.

Le hamharc ar an íomhá, 
cliceáil ar an nasc:

Trees Gobo

Baineadh an íomhá mar gheall 
ar shrianta cóipchirt.

Le hamharc ar an íomhá, 
cliceáil ar an nasc:

Stars Gobos

Baineadh an íomhá mar gheall 
ar shrianta cóipchirt.

Le hamharc ar an íomhá, 
cliceáil ar an nasc:

Skyline Gobo

http://www.leefilters.com/lighting/lighting-resources.html
https://i.pinimg.com/236x/63/f7/46/63f7469be00550864e5f464d95da13d9--west-side-story-swan-lake.jpg
https://www.google.co.uk/search?q=trees+gobo+theatre&rls=com.microsoft:en-GB:IE-Address&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr9OiavdfXAhXjKsAKHab8BCUQ_AUICigB&biw=1670&bih=835#imgrc=i9M9C7yZ9WD-IM:&spf=1511535687205
https://www.google.co.uk/search?rls=com.microsoft%3Aen-GB%3AIE-Address&dcr=0&biw=1670&bih=835&tbm=isch&sa=1&ei=fjQYWsLsL8PJgAbt05S4Cg&q=stars+gobo+stage&oq=stars+gobo+stage&gs_l=psy-ab.3...94937.96577.0.96734.12.10.0.0.0.0.181.702.2j4.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.1.114...0i30k1.0.BnxgKXpYMrI#imgdii=QcRYpEa_8F2ugM:&imgrc=2zDCMRKBrFKm0M:&spf=1511871211456
https://www.google.co.uk/search?q=skyline+gobo+theatre&rls=com.microsoft:en-GB:IE-Address&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmldHzvNfXAhWmAcAKHUkBDFMQ_AUICigB&biw=1670&bih=835#imgrc=Kuo70HwCshXeLM:&spf=1511535602558
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(4) Réimse seánraí, stíleanna deartha agus cleachtóirí
Is den tábhacht a nótáil gurb é an grúpa agatsa a chinnfidh 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 dhearaí soilsithe ach beidh ort an tréimhse ina bhfuil do shaothar suite, an séasúr, 
agus an t-am den lá a dtarlaíonn na radhairc ann a thabhairt san áireamh.

Soilsiú do Stíleanna Difriúla Taibhithe
Drámaíocht – dathanna níos gile, níos éadroime, uillinneacha soilsithe nach bhfuil chomh drámatúil 
céanna. Baintear úsáid as solas i ndráma leis an tseit a fheabhsú, le doimhneacht agus struchtúr a chur ar 
an tseit agus leis na haisteoirí a shoilsiú ionas gur féidir leis an lucht féachana iad a fheiceáil. Úsáidtear 
soilsiú fosta leis an mhothúchán a mhéadú sa script agus tugann sé le fios am agus áit an radhairc.

Damhsa agus Gluaiseacht – tá focas an tsolais ar chorp na n-aisteoirí agus a gcruth in áit ar an aghaidh. 
Úsáidtear taobhshoilsiú go coitianta anseo, agus bíonn laindéir cóirithe ar airde na coise, na glúine, na 
coime agus an chinn. Bíonn cúlsoilsiú éifeachtach le figiúirí na ndamhsóirí a thaispeáint cionn is gur féidir 
leis na cuirtíní cúil agus an timléargas (cyclorama) a shoilsiú.

Seónna Ceoil – úsáidtear dathanna láidre le cur leis an draíocht sa tseit agus i ndearadh na bhfeisteas. 
B’fhéidir go mbeadh spotsoilse leanúna de dhíth le roinnt amhrán a dhéanamh.

Cleachtóirí
Tá a lán dearthóirí soilsithe a bhfuil clú agus cáil orthu a bhfuil dearadh déanta acu don stáitse thar na 
blianta. D’éirigh dearadh soilsithe don stáitse ina ghné thábhachtach de léiriúcháin stáitse le linn an 20ú 
agus 21ú céad. Tá roinnt dearthóirí thar a bheith clúiteach i ndiaidh a n-ainm a chur leis an liosta agus tá a 
lán beathaisnéisí ann ar féidir iad a aimsiú trí thaighde. Thig le dearthóirí soilsithe réimse éagsúil modhanna 
a úsáid agus iad i mbun oibre agus seo roinnt samplaí ón chleachtas reatha ghairmiúil.

Donald Holder (Dearthóir Soilsithe ar ‘The Lion King’) 
https://www.ibdb.com/broadway-cast-staff/donald-holder-25700

Is dearthóir soilsithe Meiriceánach atá bunaithe in Nua-Eabhrac é Donald Holder san amharclannaíocht, i 
gceoldrámaí agus sa damhsa. Ainmníodh é d’aon cheann déag de Tony Award, agus bhain sé Tony Award 
1998 don Dearadh Soilsithe is Fearr chomh maith leis an Drama Desk Award don tSár-Dhearadh Soilsithe 
don Lion King. I measc na gcreidiúintí Broadway eile atá aige, tá: Big Fish, Annie (athbheochan), Golden Boy, 
Spider-Man: Turn Off the Dark, Arcadia, The Motherf**cker With The Hat, Promises, Promises, Les Liaisons 
Dangereuses, Radio Golf, The Little Dog Laughed, Movin’ Out, The Times They Are a-Changin’, A Streetcar 
Named Desire, Holiday, Cyrano de Bergerac, agus Prelude to a Kiss. Dearthóir soilsithe amharclannaíochta a 
bhí ann do shéasúr a haon agus a dó den tsraith NBC-Universal Television: ‘Smash.’

Rinne Donald Holder staidéar ar an fhoraoiseacht ag Ollscoil Maine, agus bronnadh céim air ansin in 
1980. Chomh maith leis sin, d’oibrigh sé don Portland Stage Company in Maine. Tá Céim Mháistir aige sna 
Mínealaíona ó Scoil Drámaíocht Yale agus is mac léinn de chuid Jennifer Tipton é. Bhí sé ina cheannaire ar 
an dearadh soilsithe idir 2006 agus 2010 i Scoil na hAmharclannaíochta ag The California Institute of the 
Arts.

https://www.ibdb.com/broadway-cast-staff/donald-holder-25700
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‘The Lion King’ (Seó Ceoil)

   

http://www.thelionking.co.uk/
https://www.ibdb.com/broadway-cast-staff/donald-holder-25700
http://www.thelionking.co.uk/creative-team/
https://www.youtube.com/watch?v=3xaM5bsaVKw
http://authorsden.com/visit/viewarticle.asp?AuthorID=3792&id=18945 

Kenneth Posner (Dearthóir Soilsithe do ‘Wicked’)
Is dearthóir soilsithe amharclannaíochta Meiriceánach é Kenneth Posner, a bhíonn ag obair ar Broadway, 
Off-Broadway, agus in amharclann réigiúnach Mheiriceá. Ar na dearaí is suntasaí dá chuid, tá Wicked agus 
Hairspray, dhá sheó ceoil den 21ú haois luath a bhfuil ardmheas orthu. Ainmníodh é do Tony Award don 
Dearadh Soilsithe is fearr 10 n-uaire, ar a n-áirítear ainmniúcháin (nods) do Merchant of Venice (2011), 
The Coast of Utopia (2007), Dirty Rotten Scoundrels (2005), Wicked (2004), Hairspray (2003), agus The 
Adventures of Tom Sawyer (2001). Ainmníodh é 10 n-uaire don Drama Desk Award do Dhearadh Soilsithe den 
Scoth, agus bhain sé an Tony Award agus Drama Desk Award in 2007 do The Coast of Utopia. Tá Obie Award 
faighte aige fosta as Feabhas Buan sa tSoilsiú. Dhear sé na soilse do Little Women fosta.

In 2013, is beag nach bhfuair Posner na hainmniúcháin uilig don Tony Award don dearadh soilsithe is fearr 
do sheó ceoil, agus fuair sé ainmniúcháin (nods) i dtrí cinn de na ceithre shliotán incháilithe (do Kinky 
Boots, Pippin agus Rodgers + Hammerstein’s Cinderella), ach níor bhain sé. Fuair sé teastas ardscoile in 
1983 ó Eastchester High School in Eastchester, Nua-Eabhrac. Chomh maith leis sin, d’fhreastail sé ar Boston 
University College of Fine Arts.

‘Wicked’ The Musical https://www.wickedthemusical.co.uk/media/images/galleries/Approved_Wicked_
DefyingGravity_optomised.jpg

Baineadh an íomhá mar gheall 
ar shrianta cóipchirt.

Le hamharc ar an íomhá seo, 
cliceáil ar an nasc:

http://www.thelionking.co.uk/images/home_
gallery/gal23.jpg

Baineadh an íomhá mar gheall 
ar shrianta cóipchirt.

Le hamharc ar an íomhá seo, 
cliceáil ar an nasc:

http://www.thelionking.co.uk/images/home_
gallery/gal29.jpg

Baineadh an íomhá mar gheall 
ar shrianta cóipchirt.

Le hamharc ar an íomhá seo, 
cliceáil ar an nasc:

https://www.wickedthemusical.co.uk/
media/images/galleries/Approved_Wicked_

DefyingGravity_optomised.jpg

http://www.thelionking.co.uk/
https://www.ibdb.com/broadway-cast-staff/donald-holder-25700
http://www.thelionking.co.uk/creative-team/
https://www.youtube.com/watch?v=3xaM5bsaVKw
http://authorsden.com/visit/viewarticle.asp?AuthorID=3792&id=18945
https://www.wickedthemusical.co.uk/media/images/galleries/Approved_Wicked_DefyingGravity_optomised.jpg
https://www.wickedthemusical.co.uk/media/images/galleries/Approved_Wicked_DefyingGravity_optomised.jpg
http://www.thelionking.co.uk/images/home_gallery/gal23.jpg
http://www.thelionking.co.uk/images/home_gallery/gal23.jpg
http://www.thelionking.co.uk/images/home_gallery/gal29.jpg
http://www.thelionking.co.uk/images/home_gallery/gal29.jpg
https://www.wickedthemusical.co.uk/media/images/galleries/Approved_Wicked_DefyingGravity_optomised.jpg
https://www.wickedthemusical.co.uk/media/images/galleries/Approved_Wicked_DefyingGravity_optomised.jpg
https://www.wickedthemusical.co.uk/media/images/galleries/Approved_Wicked_DefyingGravity_optomised.jpg
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https://www.ibdb.com/broadway-cast-staff/kenneth-posner-25851
http://www.wickedthemusical.co.uk/london/about/cast-creative/kenneth-posner
http://www.playbill.com/article/a-life-in-the-theatre-lighting-designer-kenneth-posner-talks-about-30-
years-in-the-business-com-207497
https://www.youtube.com/watch?v=QUKDU3r6MYY

Plean Soilsithe a dhéanamh le leideanna
“Ní plean soilsithe plean soilsithe mura bhfuil smáil chaife agus dó toitíní air.” Tharon Musser
• Léigh an Script agus pléigh leis an fhoireann í;
• Amharc ar chleachtadh nó ar rith tríd;
• Pléigh na riachtanais soilsithe leis an fhoireann;
• Turgnaimh le cló, dath, suíomh agus déine na soilse le linn an chleachtaidh;
• Déan an Liosta Leideanna;
• Tarraing an Plean Soilsithe (Féach Aguisín 2 agus 3 ar leathanach).

Is léaráid é an plean soilsithe a thaispeánann:
(1) laindéir ar leith
(2) na barraí soilsithe a bhfuil na laindéir crochta orthu
(3) uimhir chéimnitheora
(4) dath Glótháin
(5) nótaí fócais
 
• Rige Soilsithe
(1) Bog na laindéir chuig an bharra soilsithe atá riachtanach
(2) Bog na laindéir chuig an uillinn riachtanach do radharcanna agus amanna ar leith
(3) Cuir isteach an góbó nó glótháin atá de dhíth (Comhlánaigh Glaoch Dathanna agus Glaoch Góbó. Féach 

Aguisín 6 agus 7 ar leathanach – )

• Fócas Soilsithe
(1) Fócasaigh na laindéir chuig an déine atá de dhíth do radhairc agus d’amanna ar leith. Comhlánaigh 

aguisín 5 sceideal laindéar
(2) Glac nótaí ar staideanna difriúla soilsithe
(3) Comhlánaigh na bobleatháin (cheat sheet) LX/leatháin draíochta (Féach aguisín 8)

Laindéar + Daite + Suíomh + Fócas = Soilsiú

https://www.youtube.com/watch?v=f2-X2BiRJPQ

Toradh Foghlama
Coincheap deartha a fhorbairt don taibhiú cheaptha
Ba chóir gurb é an túsphointe leis an choincheap deartha a chruthú ná plé a dhéanamh leis an ghrúpa agat. 
Ba chóir go léireodh an coincheap deartha go soiléir an cuspóir foriomlán atá ag an tsaothar cheaptha agus 
ba chóir dó an seánra agus an stíl a roghnaíodh a thabhairt san áireamh agus smaoineamh ar an tionchar do 
spriocphobal. 

Baineadh an íomhá mar gheall ar shrianta cóipchirt.
Le hamharc ar an íomhá, cliceáil ar an nasc:

http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/lighting-design-paperwork/

https://www.ibdb.com/broadway-cast-staff/kenneth-posner-25851
http://www.wickedthemusical.co.uk/london/about/cast-creative/kenneth-posner
http://www.playbill.com/article/a-life-in-the-theatre-lighting-designer-kenneth-posner-talks-about-30-years-in-the-business-com-207497
http://www.playbill.com/article/a-life-in-the-theatre-lighting-designer-kenneth-posner-talks-about-30-years-in-the-business-com-207497
https://www.youtube.com/watch?v=QUKDU3r6MYY
https://www.youtube.com/watch?v=f2-X2BiRJPQ
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/lighting-design-paperwork/
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Tá breac-chuntas thíos ar fhorléargas ar an chuma a bheadh air seo, bunaithe ar spreagthach samplach de 
théama an ama. Ba chóir teideal an tsaothair cheaptha agus an spreagthach roghnaithe a bheith istigh ann 
fosta. Tá proforma coincheapa deartha curtha ar fáil in aguisín 1 agus tá freagra samplach curtha ar fáil 
thíos.

Eiseamláir do Choincheap Deartha Soilsithe
Stíl/Seánra a Roghnaíodh – Réalachas le roinnt gnéithe den amharclannaíocht chorpartha
Shocraigh muid go raibh muid ag iarraidh ‘Mothúcháin agus Cuimhní’ a chur i láthair, i stíl an réalachais 
le roinnt gnéithe den amharclannaíocht chorpartha. Bhí muid ag iarraidh go mbeadh na haisteoirí mar an 
phríomh-mheán le rudaí a chur in iúl don lucht féachana agus gurb iadsan is fócas don lucht féachana. Tríd 
an úsáid a bhainim as soilsiú, tá súil agam go mbeidh mé ag cur béim air seo don lucht féachana. Shocraigh 
muid trí phíosa rostraim a úsáid a bheadh tógtha le boscaí a léiriú. Na haisteoirí atá ag imirt ról an Bhróin, 
ról an Áthais agus ról na Feirge, beidh siad i bhfolach taobh thiar de gach ceann de na boscaí. Bhí mé ag 
iarraidh go mbeadh na trí phíosa rostraim seo mar fhócas don lucht féachana i radharc tosaigh an dráma. 
Bhí mé ag iarraidh eilimint den iontas a thógáil isteach don lucht féachana agus na haisteoirí a chur i 
bhfolach i ndorchadas taobh thiar de na boscaí. De réir mar a nochtann gach carachtar beidh codanna den 
stáitse soilsithe agus iad ag nochtadh mar a bheadh giocsaí i mbosca ann. Déanfar seo a threisiú trí úsáid 
maisíochta fuaime ceolbhosca.

An Spreagthach a Roghnaíodh – Téama an Ama
Tá ár saothar ceaptha tarraingthe ó théama an ama ón ábhar spreagthach réamheisiúna. Chomh maith leis 
sin, d’amharc muid ar na Fógraí Sláinte Phoiblí, ‘Mind Your Head’ agus ar íomhánna ó ‘Inside Out’ le Pixar 
Disney. Amharcfaidh an píosa ar éifeacht na drochshláinte meabhraí i ndaoine óga agus an dóigh a dtig 
leis bheith contúirteach gan do chuid smaointe agus mothúchán a roinnt le daoine eile. Cé go bhfuil an 
ghníomhaíocht agus na carachtair inchreidte, tá an seit agus an stáitsiú teoranta le ligean do na haisteoirí 
a gcoirp a úsáid mar an príomh-mheán le mothúcháin a chur in iúl. Bainfear úsáid as an tsoilsiú le tacú le 
trasdulta míne idir na radhairc agus leis an mhothúchán a ardú don lucht féachana. Beidh eilimintí den 
dáiríreacht agus den ghreann ann.

Riachtanas Soilsithe
Bainfear úsáid as an tsoilsiú leis na carachtair a chur in aithne don lucht féachana agus le cuidiú le 
trasdulta idir radhairc. Beidh roinnt tuilsoilse agus laindéir fresnel de dhíth orm le leachtdath ginearálta 
a thabhairt don stáitse ionas gur féidir na carachtair go léir a fheiceáil sna radhairc sa scoil agus sa 
chuimhne. Agus sin ráite, beidh spotsoilse le glótháin dhaite de dhíth le mothúcháin an Bhróin, na Feirge 
agus an Áthais a chur in aithne agus a shoiléiriú. Bainfidh mé úsáid as glasghorm, buí na tuí agus dearg le 
brí a chur in iúl don lucht féachana. 

Tionchar don lucht féachana
Tríd an taibhiú againn, ba mhaith linn go smaoineodh an lucht féachana faoin fháth a bhfuil sé 
tábhachtach labhairt faoi do chuid smaointe agus mothúchán. Bhí muid ag iarraidh go bhfeicfeadh an lucht 
féachana an dóigh a dtig le heagla, fearg agus brón muid a rialú. Bhí muid ag iarraidh go bhfeicfeadh an 
lucht féachana gur féidir linn an rud a tharla san am atá thart a leigheas agus todhchaí níos dóchasaí agus 
níos síochánta a bheith againn. Ba mhaith linn an lucht féachana a bheith rannpháirteach go gníomhach 
in eispéireas na hamharclannaíochta, ionas go mbeadh ár spriocphobal EC3 ag smaoineamh ó dhearcthaí 
difriúla ionas go mbeadh siad ag smaoineamh ar dhóigh eolasach faoina meabhairshláinte féin.

Gníomhaíocht Foghlama
I ndiaidh plé grúpa, cruthaigh do choincheap deartha féin, ag smaoineamh ar na rudaí seo a leanas don 
taibhiú cheaptha agat:
• an seánra agus an stíl a roghnaíodh
• na riachtanais soilsithe don léiriúchán cheaptha agat
• an toradh inmhianaithe don lucht féachana
• do chuid smaointe samhlaíocha agus cruthaitheacha
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Tabhair cur i láthair don ghrúpa agat agus úsáid í le do choincheap deartha a mhíniú dóibh (féach ar 
na riachtanais don chur i láthair deartha in Aguisín 4 den tsonraíocht). Is féidir an proforma imlíneach in 
Aguisín 1 a úsáid le cuidiú le do chuid smaointe. 

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

• Beidh do dhearaí 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 dearaí tosaigh 
coincheap foriomlán an taibhithe san áireamh. Beidh sé ina chuidiú má bhailíonn tú na híomhánna atá 
ann cheana féin agus do dhearaí tosaigh a chruthú ansin leis na híomhánna sin.

• Ba chóir don dearthóir soilsithe taighde a dhéanamh ar íomhánna de gach ceann de na staideanna difriúla 
soilsithe agus an dearadh a bhunú ar cheann de na híomhánna sin mar go bhfuil sé tábhachtach sa 
léiriúchán seo a chinntiú go n-aithneoidh an lucht féachana cad é atá an soilsiú ag iarraidh a chur i gcrích 
m.sh. am, áit, giúmar srl. Tá sé tábhachtach fosta go dtabharfadh an dearadh na srianta praiticiúla den 
taibhiú san áireamh agus go gcinnteodh sé go bhfuil trasdul mín idir radhairc.

• Is féidir dearaí tosaigh a tharraingt nó a chur le chéile ó fhoinsí atá ann cheana féin agus ba chóir go 
mbeadh smaointe maidir le glótháin dhaite, góbó, agus maisíochtaí speisialta ann. Ba chóir don dearthóir 
soilsithe na 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.

Smaointe a mhúnlú ina roghanna deiridh deartha
I ndiaidh don ghrúpa aontú ar an smaoineamh tosaigh, ba chóir an rogha deiridh a chur i láthair don ghrúpa, 
i ndiaidh na tuairimí ón phlé grúpa 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 a bheidh ort agus tú ag 
obair agus an tsláinte agus an tsábháilteacht atá le leanúint.

I do chomhad fianaise, ba chóir duit an smaoineamh deiridh deartha 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. 
Tá eochair soilsithe agus leathán pleanála curtha ar fáil in aguisín 2 agus 3.

An toradh deiridh a fhíorú
Ag an phointe seo, ní mór duit na soilse a chur suas agus iad a fheistiú leis na maisíochtaí agus na dathanna 
atá deartha agat ón taighde agus ón ullmhúchán atá 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 ar an phlean soilsithe nó iad a athrú. B’fhéidir go n-athródh leideanna soilsithe agus script á forbairt 
agus ní mór bheith oscailte d’athruithe ag céim an chleachtaidh. Is iad na céimeanna a chaithfidh tú a 
dhéanamh ag an phointe seo ná:
• cineálacha sainiúla laindéar a roghnú atá tú ag dul a úsáid i dtaibhiú;
• rogha na smaointe maidir le glótháin dhaite a chríochnú, rud a chinntíonn go bhfuil tú ag smaoineamh ar 

roghanna seit agus feistis, mar is féidir leo siúd tionchar a imirt ar thorthaí datha ar an stáitse;
• turgnaimh a dhéanamh le déine agus treo an tsolais;
• cleachtadh teicniúil le húsáid an tsoilsithe;
• coigeartuithe mar is gá;
• grianghfaif den tsoilsiú 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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Torthaí Foghlama
Cur i Láthair Deartha don Dráma Cheaptha
I ndeireadh an phróisis, i gcur i láthair 5–7 nóiméad, beidh ort do phlean soilsithe le leideanna don 
cheamara a chur i láthair sula gcuireann do ghrúpa a dtaibhiú scriptithe i láthair.

Is féidir do chur i láthair a dhéanamh ar roinnt dóigheanna, ar a n-áirítear cur i láthair PowerPoint nó 
‘labhairt leis an cheamara’ ag úsáid na sceitsí, na ngrianghraf, an doiciméadaithe agus na n-íomhánna 
atá bailithe le chéile agat leis an tsoilsiú atá cruthaithe agat a mhíniú. Beidh na ceannteidil seo a leanas 
úsáideach don chur i láthair agat mar go nascann siad go díreach leis na critéir mheasúnaithe don 
chomhpháirt seo.

• A gcoincheap deartha a mhíniú.
• Achoimre ar thaighde ar an spreagthach réamheisiúna a chur i láthair chomh maith le stíleanna deartha 

agus cleachtas gairmiúil.
• Smaointe tosaigh a phlé agus a mhíniú, maidir le hábhair agus acmhainní, an dóigh ar múnlaíodh iad ó 

thaighde ar an dearadh deiridh.
• An dóigh ar chuir a dtáirge deartha deiridh le héifeachtúlacht an taibhithe cheaptha a mhíniú.
• An dóigh ar chuir a dtáirge deartha deiridh brí in iúl sa taibhiú cheaptha a mhíniú.

Bainfear úsáid as an dearadh deiridh sa taibhiú cheaptha agus déanfar iarrthóirí a mheasúnú ar bhrí a chur 
in iúl do thaibhiú amharclainne trína gcur i láthair agus a dtoradh deartha deiridh. Beidh fócas an chur i 
láthair dírithe ar an phlean soilsithe agus na leideanna a chruthaigh tú don taibhiú cheaptha. Is cleachtas 
maith é aisteoirí beo a úsáid le nóiméid a reo le héifeacht an tsoilsithe a thaispeáint beo ag amanna ar 
leith. Taispeánfaidh seo fianaise don cheamara den toradh deiridh. Tá sé inghlactha fosta cleachtadh a 
dhéanamh ar do chur i láthair le linn do dhaoine eile sa ghrúpa bheith ag cleachtadh a dtaibhithe féin. Le 
cleachtadh, beidh níos mó muiníne agat agus cinnteoidh sin go bhfuil do chur i láthair taobh istigh den am 
atá ceadaithe.

Gníomhaíocht Foghlama
Smaoinigh go cúramach faoi na ceisteanna tábhachtacha seo.
• Cad é a chuirfidh mé isteach i mo chur i láthair?
• Cén fhoirm a bheidh ar mo chur i láthair?
• Cad é mar a chinnteoidh mé go bhfuil mé ag comhlíonadh na gcritéar measúnaithe don aonad seo?

(Féach leathanach 38 den tsonraíocht do Chritéir Mheasúnaithe don aonad seo.)

Soilsiú don Taibhiú Scriptithe: Comhpháirt 2
Le linn an phróisis den dearadh soilsithe don taibhiú cheaptha a chruthú, a fhorbairt agus a fhíorú, ba chóir 
duit comhad fianaise a chur le chéile a bhféadfaí é a úsáid i do chur i láthair le dul leis na leideanna sa 
phlean deiridh soilsithe. An doiciméad seo, léiríonn sé an cineál fianaise ar chóir duit a chur isteach. 

Torthaí Foghlama
Ba chóir go mbeadh daltaí deartha ábalta: 
(1) réimse de scripteanna dráma a fhiosrú agus script a roghnú atá fóirsteanach don fhoireann, ag tabhairt  
 san áireamh a scileanna agus a mianta;
(2) taighde a dhéanamh ar chomhthéacs na scripte, ar a n-áirítear stíl agus seánra;
(3) taighde a dhéanamh ar réimse d’ábhair agus de threalamh cuí agus iad a fhiosrú;
(4) taighde a dhéanamh ar an chleachtas ghairmiúil sa dearadh don taibhiú.
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(1) Réimse de scripteanna dráma a fhiosrú agus script a roghnú atá fóirsteanach don fhoireann, 
 ag tabhairt san áireamh a scileanna agus a mianta
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 n-aisteoirí agus ba chóir go dtabharfadh sé deis duitse, 
mar dhearthóir soilsithe, plean soilsithe 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 soilsithe don cheann cheaptha, 
beidh deis agat anseo do scileanna a fhorbairt i dtreo eile. Más é seo an chéad iarracht ar an tsoilsiú atá 
déanta agat, cinntigh go gcuirfidh an script ar do chumas do chuid scileanna a thaispeáint.

(2) Taighde a dhéanamh ar chomhthéacs na scripte, ar a n-áirítear stíl agus seánra
An comhthéacs do script, baineann sé leis na fíricí nó na tosca a bhaineann le dráma. Is den tábhacht go 
ndéanfadh an stiúrthóir, na haisteoirí 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.

Comhthéacs Sóisialta
Tá an comhthéacs sóisialta nasctha le tréimhse ama an dráma agus go ginearálta, sainmhíníonn sé na 
carachtair mar bhaill den aicme oibre, den mheánaicme nó den uasaicme. Tionchair sheachtracha a imrítear 
ar shaol an dráma, tá siadsan mar chuid den chomhthéacs shóisialta fosta, agus thig leo tosca a chuimsiú ar 
nós cogaidh, gorta, agus tionchar na dteicneolaíochtaí nua nó tosca maireachtála san am.

Comhthéacs Cultúrtha
Comhthéacsa cultúrtha, is iondúil go mbaineann siad leis an dóigh a dtéann an áit agus an t-am a bhfuil 
an dráma suite ann agus cúlra eitneach na gcarachtar i bhfeidhm ar na rudaí a tharlaíonn sa phlota agus ar 
iompar na gcarachtar.

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 na socrachta ardfhuinneamh agus 
cur in iúl go fisiciúil. Is féidir tagairt do chleachtóirí i dtéarmaí sainstíle, ar a 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 seánra ag tagairt don chatagóir nó don chineál amharclannaíochta atá á chur i láthair. Is iad coiméide 
agus traigéide an dá sheánra is sine. Tá seánraí eile ann. Tagann Nádúrachas ó shaothar drámadóirí 
ó bhlianta malla an 19ú haois; scríobhadh na drámaí seo mar fhrithghníomh ar sheánra míréadúil na 
Méaldrámaí. Tá claonadh i scríbhneoireacht amharclannaíochta na linne seo i dtreo cur chuige Neamh-
Nádúraíoch agus is féidir sin a fheiceáil i léiriúcháin ar nós The Thirty-Nine Steps agus The Curious Incident 
of the Dog in the Night-time.
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Gníomhaíocht Foghlama
I ndiaidh don ghrúpa agat an script a roghnú don taibhiú, smaoinigh ar na rudaí seo a leanas:
• comhthéacs sóisialta agus cultúrtha na scripte
• stíl agus seánra na scripte
• an dóigh a rachaidh an comhthéacs, an stíl agus an seánra i bhfeidhm ar do dhearaí soilsithe

(3) Taighde a dhéanamh ar réimse ábhar agus trealamh
An doiciméad seo, tá faisnéis ann maidir le cineálacha laindéar agus dath agus ábhair, agus is féidir na 
smaointe seo a úsáid don taibhiú scriptithe. An trealamh atá de dhíth, beidh sin ag brath ar na hacmhainní 
atá de dhíth ort le do dhearaí a chomhlánú agus do dhearadh soilsithe a chruthú. Is féidir cur leis an liosta 
seo a leanas; agus sin ráite, is túsphointe maith é.
• Bloc sceitseála agus pinn luaidhe
• Grianghraif agus íomhánna a bhaineann le taibhithe den script a roghnaíodh
• Réimse paistí samplacha de ghlótháin

(4) Taighde a dhéanamh ar chleachtas gairmiúil sa dearadh don taibhiú 
 (agus smaointe a chur i bhfeidhm)
Anois, smaoinigh ar an fhaisnéis ar leathanach 31–36 den chomhad seo le tuilleadh eolais a fháil ar 
chleachtas gairmiúil. Ba chóir duit taighde a dhéanamh ar aon fhaisnéis ar léiriúcháin a rinneadh san am a 
chuaigh thart den dráma agus smaointe agus íomhánna den tsoilsiú a bhailiú mar a bhí siad sna léiriúcháin 
sin. Anois, beidh ort do choincheap don dearadh soilsithe a chruthú sa script a roghnaigh tú.

Cur i Láthair Deartha don Taibhiú Scriptithe
I ndeireadh an phróisis, i gcur i láthair 5–7 nóiméad, beidh ort do smaointe soilsithe a chur i láthair agus an 
plean deiridh soilsithe le leideanna don cheamara sula gcuireann do ghrúpa a dtaibhiú scriptithe i láthair. 
Amharc go cúramach ar gach cuid 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.

Sa chur i láthair 5–7 nóiméad acu, ní mór d’iarrthóirí a léiriú:
• i Rannán 1: coincheap deartha a léiríonn gach riachtanas soilsithe den taibhiú, ag tabhairt san áireamh 

cúlra, stíl agus seánra na scripte;
• i Rannán 2: réasúnaíocht a thabhairt ar cheithre staid soilsithe roghnaithe, a chuimsíonn smaointe ó 

thaighde ar rogha na staide le giúmar, le comhthéacs agus le coincheap a léiriú;
• i 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, ar a n-áirítear sceistí agus/nó grianghraif de na smaointe 
roghnaithe; agus 

• i Rannán 4: an plean deartha deiridh don tsoilsiú le leideanna a sainaithníodh, ar a n-áirítear na ceithre 
staid soilsithe dhifriúla.

Gníomhaíocht Foghlama
Smaoinigh go cúramach faoi na ceisteanna tábhachtacha seo.
• Cad é a chuirfidh mé isteach i mo chur i láthair?
• Cad é an fhoirm a bheidh ar mo chur i láthair?
• Cad é mar a chinnteoidh mé go bhfuil mé ag comhlíonadh na gcritéar measúnaithe don aonad seo?

(Féach leathanach 38 den tsonraíocht do Chritéir Mheasúnaithe don aonad seo.)
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Liosta Aguisíní:
Aguisín 1 – Proforma Coincheap Deartha Soilsithe

Aguisín 2 – Plean Soilsithe

Aguisín 3 – Eochair don Phlean Soilsithe

Aguisín 4 – LX Liosta Leideanna

Aguisín 5 – Sceideal Laindéar

Aguisín 6 – Glaoch Dathanna

Aguisín 7 – Glaoch Góbó

Aguisín 8 – Bileog Leideanna LX/Leathán Draíochta
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Aguisín 1 – Proforma Coincheap Deartha Soilsithe

Stíl/Seánra Roghnaithe:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Spreagthach Roghnaithe:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Riachtanais Soilsithe:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tionchar ar an Lucht Féachana:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Aguisín 2 – Plean Soilsithe

(Barra Soilsithe 1)

(Barra Soilsithe 2)

(Barra Soilsithe 3)

(Barra Soilsithe 4)

(Is féidir seo a oiriúnú ag brath ar an fheisteas soilsithe atá ar fáil i do spás taibhithe)



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: DRÁMAÍOCHT GCSE / COMHPHÁIRTEANNA 1 & 2 – SOILSIÚ

21

Aguisín 3 – Eochair don Phlean Soilsithe

Tuilsolas

Fresnel

Próifíl

Góbó

Comhlaí
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Aguisín 4 – Liosta Leideanna LX

Uimh. Leide Gníomh/Staid Leathanach
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Aguisín 5 – Sceideal Laindéar

Uimhir Laindéir Cineál Laindéir Céimnitheoir Dath Fócas
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Aguisín 6 – Glaoch Dathanna

Leid Cineál Laindéir Uimh. 
Ghlótháin Ainm Datha Radharc/

Aicsean

Cad é an dóigh a dtéann 
dath i bhfeidhm ar an lucht 

féachana? Cad chuige ar 
roghnaigh tú é?
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Aguisín 7 – Glaoch Góbó

Leid Cineál Laindéir Góbó Radharc/
Aicsean

Cén éifeacht atá ag an ghóbó 
ar an lucht féachana? Cad 
chuige ar roghnaigh tú é?
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Aguisín 8 – Bileog Leideanna LX/Leathán Draíochta
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Leabharliosta
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/lighting-design-process/

http://www.stagelightingprimer.com/index.html?slfs-left-frame.html&1

http://www.stage-electrics.co.uk

Cleachtas Gairmiúil
Agallamh le James C McFetridge (Saor-Dhearthóir Soilsithe)
Anseo thíos, tá cuntas pearsanta imlíneach ar chleachtas gairmiúil James C McFetridge, Dearthóir Soilsithe 
ó Thuaisceart Éireann.

Tá James C Mc Fetridge ag obair mar dhearthóir soilsithe le fiche bliain anuas. Na dearaí ba luaithe a 
rinne sé, bhí siad sa Lyric Theatre i mBéal Feirste, ar a n-áirítear Stones in his Pockets, a ndearna James 
athshoilsiú air sa West End (sa New Ambassadors i dtús báire, agus ina dhiaidh sin ar feadh rith trí bliana 
sa Duke of York), agus ansin ar (John Golden Theatre, Nua-Eabhrac). Baineadh úsáid as a dhearadh i roinnt 
camchuairteanna ar Éirinn, ar an RA, ar SAM agus ar an Domhan.

Bhí seó amháin eile aige sa West End (Alone it Stands, Duchess Theatre), agus tá soilsiú déanta aige in 
amharclanna eile i Londain, ar a n-áirítear roinnt seónna sa Tricycle Theatre agus cónaitheacht seachtaine 
sa Millennium Dome. Tá seónna soilsithe aige i gCeanada, san Astráil agus i Nua-Eabhrac, agus bhí a chuid 
dearaí ar chamchuairt trasna na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann.

Tá gach cineál seónna soilsithe aige – drámaíocht, seónna ceoil, ceoldrámaí agus damhsa – agus i ngach 
cineál áite, ó hallaí ceolchoirme go hamharclanna stiúideo, tithe ceoldráma go suiteálacha saincheaptha. Tá 
seónna soilsithe aige i mbeagnach gach amharclann i dTuaisceart Éireann, agus tá obair déanta aige leis an 
chuid is mó de na compántais áitiúla, cé go mbíonn sé i gcónaí toilteanach smaoineamh ar dhearaí soilsithe 
a dhéanamh in áiteanna níos faide ar shiúl.

Tá BA Onóracha aige i Léann Amharclannaíochta agus MA i gCleachtas Comhaimseartha 
Amharclannaíochta.

Agallamh le James C McFetridge (Saor-Dhearthóir Soilsithe)

• Cad é mar a thosaigh tú amach mar dhearthóir soilsithe?

Thosaigh mé agus mé ar an ollscoil. Bhí mé ag déanamh staidéar ar an amharclannaíocht, agus ghlac mé 
gach rang seach-churaclaim a bhí á thairiscint, ar a n-áirítear aisteoireacht, bainisteoireacht stáitse, dearadh 
fuaime, agus ar ndóigh, soilsiú. Mise an t-aon duine i mo bhliain a thóg an cúrsa soilsithe, agus mar sin de, 
nuair a tháinig seó dheireadh an téarma, fágadh fúmsa an soilsiú a chur ar fáil. Níorbh fhada gur rud a bhí 
ann ar bhain mé an-sult as, agus roimh i bhfad, bhí bliainghrúpaí eile ag iarraidh orm an soilsiú a dhéanamh 
dá seónna fosta.

I ndiaidh dom an ollscoil a fhágáil, bhí uaillmhianta agam bheith i mo dhearthóir soilsithe lánaimseartha, 
ach bhí a fhios agam go mbeadh orm mo bhealach a dhéanamh suas an dréimire le hobair chrua. Thóg mé 
post ag sean-amharclann an Lyric mar Bhainisteoir Teicniúil Stáitse agus chaith mé a lán blianta ansin ag 
foghlaim faoin taobh theicniúil den jab. Sa deireadh, d’éirigh liom áitiú ar mo shaoistí ligean dom cuid de na 
seónna a shoilsiú don Youth Lyric agus don Lyric Drama Studio. Trí na teagmhálacha seo le gairmithe eile, 
fuair mé tairiscintí oibre taobh amuigh den Lyric, mar shampla, ón Ulster Association of Youth Drama. Bhí 
an fhoireann ag an Lyric thar a bheith tacúil, agus lean siad de bheith ag tairiscint dearaí soilsithe dom agus 
san am chéanna, lig siad dom am a ghlacadh saor le dearaí soilsithe a chur ar fáil do chompántais eile. Sa 
deireadh, d’fhág mé an Lyric le dul ag obair go lánaimseartha mar dhearthóir soilsithe.

http://www.theatrecrafts.com/pages/home/topics/lighting/lighting-design-process/
http://www.stagelightingprimer.com/index.html?slfs-left-frame.html&1
http://www.stage-electrics.co.uk/shop/sales/lighting/lighting-stencils/product.aspx?code=636-1657&nr


FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: DRÁMAÍOCHT GCSE / COMHPHÁIRTEANNA 1 & 2 – SOILSIÚ

28

• Cad é an taithí atá agat de bheith ag obair mar dhearthóir soilsithe i dTuaisceart Éireann?

Tá mé ag obair mar dhearthóir soilsithe i dTuaisceart Éireann le fiche éigin bliain, agus tá gach cineál 
seánraí agus suíomhanna clúdaithe agam. Amharclannaíocht, seónna ceoil, ceoldrámaí, damhsa – ó 
gheamaireachtaí traidisiúnta go healaín avant-garde. Tithe ceoldráma agus airéiní spóirt, hallaí scoile agus 
na spásanna stiúideo is lú atá ann. Is beag amharclann nó compántas amharclannaíochta i dTuaisceart 
Éireann nár oibrigh mé leo.

Bhí deis agam oibriú ar sheónna sa West End agus ar Broadway, chomh maith le seónna solais ar fud na 
Ríochta Aontaithe agus na hÉireann, chomh maith le Ceanada, an Astráil agus SAM, agus é sin uilig ó obair a 
tháinig ó Thuaisceart Éireann.

• Cad iad scileanna agus cáilíochtaí an dearthóra rathúla soilsithe, dar leatsa?

Sílim féin – agus seo a bhuí leis an chúlra ollscoile atá agam – sílim gurb é an scil is tábhachtaí do dhearthóir 
rathúil soilsithe ná tuiscint ar an dóigh a n-oibríonn an dráma ina iomláine. Ní hé nach bhfuil ann ach 
dearadh deas soilsithe a chur ar fáil don tseó, ach an dearadh CEART soilsithe don tseó áirithe sin a chur ar 
fáil. Baineann sé leis an dráma agus a chiall a thuiscint. An seit agus na feistis a thuiscint, agus ag obair i 
bpáirt leis na dearthóirí eile le haeistéitic aontaithe dearaidh a chur ar fáil. Baineann sé leis an méid atá an 
stiúrthóir agus na haisteoirí ag iarraidh a chur i gcrích lena léirmhíniú féin den dráma áirithe seo a thuiscint, 
agus dearadh a chur ar fáil atá báúil agus tacúil leis an fhiontar ealaíonta iomlán.

Is scil thábhachtach í an chruthaitheacht fosta do dhearthóir soilsithe ar bith – is cuid den fhoireann deartha 
thú, i ndiaidh an tsaoil. Sílim i gcónaí go bhfuil sé tábhachtach turgnaimh a dhéanamh le gach seó dá 
ndéanaim dearadh air – rud éigin nua a thriail nár thriail mé roimhe, nó dath a úsáid nár úsáid mé roimhe.

Beidh ar dhearthóir soilsithe a bheith praiticiúil fosta agus go maith ag réiteach fadhbanna. Ní hionann agus 
na haisteoirí, a mbíonn cleachtaí acu ar feadh trí nó ceithre seachtaine roimh ré, is gnách nach mbíonn ach 
cúpla lá ag an dearthóir soilsithe lena chuid pleananna a fhíorú, agus is gá dó oibriú go gasta agus bheith 
ábalta a phleananna a choigeartú má bhíonn fadhb ann, nó nuair nach n-oibríonn na maisíochtaí go díreach 
mar a bhí beartaithe acu. Ní mór do dhearthóir soilsithe a bheith ábalta smaoineamh go gasta, smaoineamh 
ar réitigh nó ar mhalairtí a shábhálfaidh am le linn sceideal léiriúcháin a bhíonn iontach teann (agus 
teannasach go minic).

Agus ar an dóigh sin, tá foighne agus teacht aniar de dhíth – is féidir le seachtainí léiriúcháin a bheith thar 
a bheith fada, dian, agus beidh daoine tuirseach agus iad ag obair suas le 15 nó 16 uair an chloig sa lá, gach 
lá.

• Cad é mar a fhaigheann tú smaointe do dhearaí soilsithe?

An script, an seit agus na cleachtaí, san ord sin.

Ar dtús, léigh an script leis an scéal agus na carachtair a thuiscint. Ansin, léigh arís é, agus an iarraidh 
seo, cuardaigh leideanna a thugann leid faoi riachtanais soilsithe gach radhairc – cad é an t-am den lá a 
dtarlaíonn an seó? Cad é an t-am den bhliain? An bhfuil sé istigh nó amuigh?

An chéad rud eile, amharc ar dhearadh an tseit (agus samhail bosca más féidir). Cad é an chosúlacht atá 
ar an tseit? An seit taobh istigh atá ann, nó seit taobh amuigh? (Nó an dá rud?) Má tá sé taobh istigh, an 
bhfuil aon fhuinneoga nó spéirléasacha, a dtig le solas na gréine/solas na gealaí/solas lampaí sráide soilsiú 
isteach? An bhfuil aon soilse praiticiúla ar an tseit – soilse balla, lampa seastáin? Más seit taobh amuigh atá 
ann, cad é an suíomh? Príomhshráid? Foraois?

An bhfuil an seit Nadúraíoch nó Neamh-Nádúraíoch? Más taobh istigh de sheomra suite atá an seit, ba chóir 
go mbeadh an dearadh soilsithe cosúil le seomra suite, chomh fada agus is féidir. Más rud éigin níos stílithe 
atá i gceist, ba chóir go léireofaí seo sa dearadh soilsithe trí bheith níos stílithe fosta.
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Faoi seo, beidh mé ag tosú a fháil smaointe faoin dóigh leis an tseit a shoilsiú, agus beidh a lán lán nótaí 
déanta agam. Agus sin ráite, déanaim iarracht gan cinneadh a dhéanamh ar dhearadh críochnaithe go dtí go 
bhfeicim cuid de na cleachtaí.
 
Bím ag freastal ar chleachtaí i gcónaí chomh luath agus is féidir, fiú mura bhfuil ann ach “stamrógacht tríd” 
mhíshlachtmar ar roinnt radharc. Tugann seo blas dom den stíl atá an stiúrthóir ag iarraidh a fháil, agus 
an chuma a bheidh ar an tseó nuair a bhaineann sé an stáitse amach. Tá sé anseo, sa tseomra cleachtaidh, 
a chéadthosaím ag sceitseáil an chuma ba chóir a bheith ar an phlean soilsithe dar liom féin. Bíonn sé 
bunaithe ar na nótaí uilig atá agam ón script a léamh agus ar staidéar atá déanta agam ar dhearadh an 
tseit. Ansin cuirtear iad in oiriúint don dóigh a bhfuil na haisteoirí ag úsáid an spáis. Le linn cleachtaí, beidh 
pictiúir den tsamhailbhosca os mo chomhair lena sheiceáil, lena thuiscint an dóigh a n-oibríonn an bhlocáil 
sa spás. De ghnáth, cuirim plé fada leis an stiúrthóir ar an sceideal ag pointe éigin le linn na gcleachtaí 
chomh maith, ionas gur féidir liom an smaoineamh atá acusan den dóigh a n-oibreoidh an soilsiú taobh 
istigh den choincheap fhoriomlán a phlé.

• Cad é mar a thosaíonn an dearthóir soilsithe an próiseas den tsoilsiú a dhearadh do léiriúchán 
stáitse?

Cuid mhór de seo, tá sé mínithe sa fhreagra thuas, ach i ndiaidh na réamhoibre seo uilig, ní mór cromadh ar 
an chlár líníochta le tús a chur leis an dearadh féin. Déanaim mo chuid nótaí agus sceitsí féin – ó léamh na 
scripte, ó léamh-tríd na foirne, na cruinnithe leis an stiúrthóir, cruinnithe léiriúcháin, cleachtaí srl. iad uilig 
dátaithe ionas go dtig liom an dóigh ar athraigh mo smaointe a rianú tríd an phróiseas – agus tosaím ar 
laindéir a tharraingt ar phlean. Beidh plean urláir an tseit aistrithe agam cheana féin isteach ar mo phlean 
soilsithe féin (ag taispeáint thoisí na hamharclainne, suíomhanna na mbarraí soilsithe srl), mar sin de, 
is ceist é d’oibriú amach cé acu laindéar le húsáid, cá háit a gcuirfinn iad, cén treo a mbeidh siad dírithe, 
cén radharc nó cén aisteoir a bhfuil siad le húsáid le, agus cén dath le húsáid (ar a dtugtar “glóthán” nó 
“scagaire”).

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

Den chuid is mó, tá an dearthóir soilsithe ag iarraidh cur leis an tseó ina iomláine – ag iarraidh obair a 
dhéanamh taobh leis na choincheapa de dhearadh seit agus feistis atá ann cheana féin, agus le treo 
foriomlán an phíosa. Taobh istigh den dualgas sin, tá a lán fairsinge ann don dearthóir soilsithe le rud éigin a 
chruthú atá úrnua agus atá ag teacht leis an tseó. Roinnt seónna, baineann siad le cur ar an lucht féachana 
creidiúint i réadúlacht na staide, in amanna eile baineann sé le giúmar a chruthú, agus le cuidiú leis an 
ghiúmar sin a neartú in intinn an lucht féachana. In amanna, ní bhíonn i gceist ach spraoi – nach leamh a 
bheadh seó ceoil nó geamaireacht nua aimseartha gan soilse ag splancadh agus ag bogadh gach áit? In 
amanna eile, baineann sé le cruinneas sárbheacht le mionphointe éigin den dráma a aibhsiú.

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

Tá sraith “rialacha” dá chuid féin ag gach cineál seó (cé gur chóir a chuimhneamh gur féidir – agus gur chóir, 
go minic – rialacha a bhriseadh). Mar shampla, go ginearálta, caithfidh coiméide a bheith soilsithe níos 
gile ná an chuid is mó de na cineálacha eile seó, mar is tábhachtach bheith ábalta aghaidh na n-aisteoirí a 
fheiceáil go soiléir, mar bíonn cuid mhór den ghreann ag brath ar bheith ábalta a ngothaí a fheiceáil. Ar an 
taobh eile, le damhsa comhaimseartha, beagnach a mhalairt ar fad atá fíor. Níl sé chomh tábhachtach sin 
aghaidh damhsóra a fheiceáil, ach tá sé ríthábhachtach a gcorp a fheiceáil aibhsithe go soiléir sa spás – sin 
an fáth a n-úsáideann damhsa a lán dathanna loma agus a lán lán taobhsoilse.

Do sheó amharclainne, bíonn sé ag brath go mór ar stíl an léiriúcháin. Má tá an seó suite i seomra suí, ansin 
caithfidh an dearadh soilsithe a bheith nádúraíoch go leor le ligean do bhall den lucht féachana creidiúint go 
bhfuil siad ag amharc ar rud éigin atá ina mhacasamhail de sheomra suí fíor – chomh maith le hathchruthú 
réalaíoch ar an lá agus ar an oíche srl. In amanna, is féidir leis an tseó bheith neamhnádúraíoch nó 
avant-garde, agus is féidir leis an dearthóir soilsithe cead a chinn a bheith aige bheith giota beag níos 
cruthaithí, agus na haisteoirí a shoilsiú ar dhóigheanna neamhghnácha ach “spéisiúla”.
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• Cad é mar a fhorbraíonn tú do smaointe tosaigh?

Déanaim mo smaointe tosaigh a fhorbairt trí chuid mhór nótaí a dhéanamh, agus smaoiním a lán faoin 
chineál dearaidh atá mé ag iarraidh a bhaint amach. Ós rud é go mbaineann cuid mhór den dearadh soilsithe 
leis an phleanáil (is féidir leat roinnt seachtainí nó míonna a chaitheamh ag pleanáil dearaidh, ach seans 
nach mbeadh ach dhá lá nó trí lá agat lena fhíorú nuair a bhaineann tú an amharclann amach), caithfidh 
dearthóir soilsithe a lán ama go díreach ag iarraidh an rud atá sé ag iarraidh a chur i gcrích a amharcléiriú. 
Tá an phleanáil riachtanach agus do chuid smaointe ag forbairt, mar is minic a bhíonn an tréimhse 
léiriúcháin gairid agus b’fhéidir nach mbeadh ach roinnt laethanta ann roimh an taibhiú tosaigh.

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

Ceann de na céimeanna is coitianta ná an t-amhras – an éireoidh leis an dearadh? An bhfuil sé  
ró-uaillmhianach don am atá agat? Nó an amhlaidh nach bhfuil sé uaillmhianach go leor? Ar thuig mé a 
bhfuil de dhíth don dearadh mar is ceart? Ar léirmhínigh mé na rudaí a d’iarr an stiúrthóir nó an dearthóir 
seit orm mar is ceart? Ar chaill mé rud ar bith? Tá an t-amhras go maith – cuireann sé ort amharc ar an 
dráma arís agus a fháil amach cad é atá na haisteoirí a dhéanamh sa tseomra cleachtaidh, agus cuidíonn sé 
leat tuiscint cheart a fháil ar an rud atá tú ag iarraidh a chur i gcrích le do dhearadh. Ba chóir duit do phlean 
a sheiceáil an t-am ar fad lena chinntiú go n-oibreoidh sé agus go bhfuil gach rud san áireamh ann.
Lena linn seo uilig, tá tú ag obair i dtreo plean críochnaithe a tháirgeadh. Cuirtear dúch in áit na líníochtaí 
peann luaidhe, cuirtear uimhreacha glótháin le gach ceann de na laindéir. Sa deireadh beidh an plean 
críochnaithe agus sin an t-am le cóipeáil a dhéanamh agus cóip a dháileadh ar gach duine a bhfuil cóip de 
dhíth air nó uirthi – go háirithe ar na teicneoirí intí ag an amharclann ionas go dtig leo tosú ar an fheistiú a 
phleanáil. Chomh maith leis sin, déanaim iarracht na glótháin uilig a bheith gearrtha agam sula mbogtar 
isteach. Is minic a dhéanaim féin í a ordú agus a bhailiú agus déanaim “Glaoch Dathanna” – liosta de na 
dathanna a gcaithfear iad a dhearadh agus na méideanna – agus bíonn sé go léir réamhghearrtha agam sula 
dtosaítear ar thréimhse an léiriúcháin.

• Cad iad na gnéithe tábhachtacha a bhaineann le taibhiú a shoilsiú?

An ghné is tábhachtaí domsa de thaibhiú a shoilsiú, ná bheith báúil le riachtanais an léiriúcháin, agus 
bheith ar aon dul leis an chuid eile den fhoireann deartha, agus leis na haisteoirí agus leis an stiúrthóir.
Agus ná déan dearmad den chuspóir atá leis an tsoilsiú – ionas go bhfeicfidh an lucht féachana na haisteoirí. 
Níor mhaith leat é a bheith chomh dorcha sin go bhfuil na haisteoirí ag aisteoireacht sa dorchadas (mura 
bhfuil sin de dhíth ar an dráma), ach san am chéanna, níor mhaith leat é a bheith chomh geal sin go bhfuil 
an stáitse bánaithe agus go bhfuil cuma neamhspéisiúil air. Is é croí an deartha soilsithe, an bealach láir a 
aimsiú idir an rud praiticiúil agus an rud cruthaitheach.

• Cé acu laindéir agus acmhainní a úsáideann tú i do dhearadh soilsithe?

Cibé cinn atá ar fáil! Shílfeá gur freagra áiféiseach sin, ach tá sé fíor – caithfidh dearthóir soilsithe bheith ag 
obair taobh istigh de na hacmhainní atá ar fáil dó ag cibé amharclann atá i gceist agus bheith ag obair taobh 
istigh de cibé buiséad atá curtha i leataobh don tsoilsiú. Mura bhfuil ach tríocha laindéar ag amharclann, 
ní mór duit dearadh a cheapadh nach bhfuil ach tríocha ceann ann. Má tá céad laindéar ag amharclann, 
ansin is féidir leat dearadh i bhfad níos mó a bheith agat le níos mó spáis do mhionsonraí. Má thugann an 
compántas buiséad de £50 duit, beidh tú ábalta íoc as roinnt glóthán agus, b’fheidir, góbó fosta. Má thugtar 
buiséad de £3000 duit, ansin beidh tú in ann laindéir bhreise a fháil ar cíos agus b’fhéidir roinnt soilse 
gluaisteacha, b’fhéidir fiú deasc soilsithe mura dtig leis an deasc intí an trealamh breise uilig atá ar cíos agat 
a láimhseáil. Ach cuimhnigh go bhfuil buiséad soilsithe ag an chuid is mó de na compántais amharclainne i 
dTuaisceart Éireann i bhfad níos cóngaraí do £50 ná do £3000 punt ...

In amanna beidh ort laindéir a fháil ar iasacht ó amharclann eile, nó gar a iarraidh ar theicneoirí eile leis na 
torthaí atá uait a bhaint amach. Ach ag deireadh an lae, caithfidh an dearthóir soilsithe a bheith praiticiúil 
go leor le bheith ag obair le cibé rud atá ar fáil dóibh, agus an trealamh a úsáid go cruthaitheach ionas nach 
bhfuil an lucht féachana feasach ar na srianta a mbeifeá ag obair fúthu.
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• An dtig leat cur síos a dhéanamh ar an dearadh soilsithe do cheann amháin de na léiriúcháin a rinne 
tú ar na mallaibh?

“The Patriot Game” don Lyric Drama Studio, i Studio Naughton an Lyric.

Ba dhráma é seo a raibh scríbhneoireacht measartha stílithe ann, agus bhí sé suite taobh istigh d’achar 
aisteoireachta mar a bheadh pasáiste ann leis an lucht féachana ar dhá thaobh. Ciallaíonn seo go raibh 
na haisteoirí i lár an stiúideo, agus an lucht féachana ag amharc orthu ó thaobhanna urchomhaireacha. 
Sa leagan amach seo, tá coincheapa ‘tulsolas’, ‘taobhsolas’ agus ‘cúlsolas’ gan bhrí – an tulsolas do 
leathchuid den lucht féachana, is cúlsolas é don leath eile. Go bunúsach, bhí ar an dearadh soilsithe a 
bheith ‘siméadrach’ ionas go bhfeicfeadh an lucht féachana uilig an seó ar an dóigh chéanna, is cuma cá 
háit a raibh siad ina suí. Agus ós rud é go raibh an lucht féachana ina suí cóngarach do na himill ar an dá 
thaobh den achar taibhithe, bhí sé tábhachtach a chinntiú nár lean an solas a bhí ag titim ar na haisteoirí ar 
aghaidh leis an lucht féachana a bhualadh fosta.

Bhí an solas anuas tábhachtach (úsáideadh é go bunúsach in áit cúlsolas), agus líonadh isteach é le 
taobhsoilse ísle a bhí fócasaithe go cruinn ar eagla go dtitfeadh siad ar an lucht féachana ar an taobh eile. 
Rinneadh tulsolas traidisiúnta ar dhá thaobh d’achar an taibhithe, é curtha in áit go cúramach ionas nach 
gcaithfí solas ar an lucht féachana.

Bhí dath tábhachtach fosta – nó lena rá ar dhóigh eile, úsáid chúramach rialaithe den dath. An chuid ba 
mhó den tseó, soilsíodh le dathanna measartha lom é, dathanna cóngarach don bhán le hiarracht bheag 
den ghorm fhuar ann. De réir mar a chuaigh an dráma ar aghaidh, d’éirigh na dathanna níos saibhre, níos 
sáithithe (ach líocha den ghorm den chuid is mó), ach níos dorcha fosta de réir mar a ghéaraigh ar an 
ghiúmar, go dtí an deireadh nuair a tháinig an seó ag tuairteáil ar ais ar an bhuaicphointe agus go tobann, 
athraíodh ar ais go dtí an loime a bhí ann ag an tús, agus thuig tú go raibh an soilsiú i ndiaidh athrú arís, fiú 
mura raibh a fhios agat go raibh sé ag tarlú.

• Cad é an seó is fearr a thaitin leat le soilsiú agus cad chuige?

Ritheann dhá sheó liom, an dá cheann don chompántas chéanna – “Cabaret” agus “The 39 Steps”. Bhí an 
dá sheó uaillmhianach go fisiceach agus go teicniúil, agus chuir siad brú as cuimse ar gach rannóg – na 
haisteoirí san áireamh. Bhí siad dúshlánach, tuirsiúil, ach bhí a lán scóipe ann don chruthaitheacht agus 
don ghreann. I bhfírinne, sin ceann de na fáthanna ar thaitin an dá cheann acu an oiread sin liom – ainneoin 
na míonna den phleanáil agus den obair chrua, na n-uaireanta fada agus shíorbhrú an sceidil, bhí am ann i 
gcónaí craic a bheith againn agus sult a bhaint as. Sílim go raibh a fhios againn uilig go raibh muid ag obair 
ar sheónna a bheadh maith, agus chuidigh seo le gach duine a bhrú chun tosaigh i dtreo an chuspóra deiridh 
– na seónna is fearr dá dtiocfadh linn a dhéanamh. Sílim go ndéanfaidh duine ar bith a dhícheall má tá 
dúshlán maith, sláintiúil aige, má tá a chroí ann.

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

Tá dath an-tábhachtach do gach seó, agus cé go bhfuil glótháin agam a bhfuil an-dúil agam iontu, a úsáidim 
arís agus arís eile, is maith liom turgnaimh a dhéanamh agus dath amháin nua ar a laghad a úsáid i ngach 
seó. An dath a úsáideann tú i seó, tá sé ag brath ar roinnt tosca – na dathanna atá in úsáid sa tseit, na 
dathanna sna feistis, chomh maith le dath agus ton cnis na n-aisteoirí. Beidh rogha an datha ag brath ar 
shuíomh an dráma fosta: b’fhéidir go bhfuil an dráma suite ar maidin – b’fhéidir go mbeadh solas na gréine 
fuar liath sa chás sin. B’fhéidir go dtarlaíonn sé ar thráthnóna grianmhar samhraidh – sa chás sin bheadh 
iarracht láidir den bhuí te i solas na gréine. B’fhéidir go bhfuil an dráma suite san oíche – gorm fuar sholas 
na gealaí, nó sóidiam uirbeach lampa sráide? B’fhéidir go dtarlaíonn an radharc san oíche, ach taobh istigh 
– sa chás sin, bheifeá ag dúil le luisne the ómra an tungstain.

Dath – agus déine an laindéir féin – is féidir é a úsáid fosta le giúmar an tseó a chruthú. Do dhráma grinn, 
tá tú ag iarraidh mothú “geal” a chruthú. Do thraigéide, tá tú ag iarraidh mothú “dorcha” a chruthú. Is féidir 
le seónna áirithe tosú le greann agus bogadh go mall i dtreo críche atá níos dorcha. Sna cásanna seo, ní gá 
go gciallódh sé gur chóir don tsoilsiú a bheith geal, nó dorcha, ach gur chóir do thon an tsoilsithe bheith ag 
teacht le mothú an radhairc, agus le taibhithe na n-aisteoirí.
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• Cad é mar a chinntíonn tú go gcuireann an soilsiú brí in iúl agus go dtéann sé i bhfeidhm ar an lucht 
féachana?

An chuid is mó den am, ní thabharfaidh ball den lucht féachana an soilsiú faoi deara. An obair chrua sin 
uilig, agus níl a fhios acu fiú gurb ann dó! Agus don chuid is mó de na seónna, is rud maith é sin – ciallaíonn 
sin gur “chreid” an lucht féachana i do chuid oibre, gur aithin siad fírinne do chuid soilsithe (fiú mura bhfuil 
ann ach fírinne amharclannaíochta, comhchosúlacht an fhíorshaoil. Ciallaíonn sé gur éirigh le do chuid 
soilsithe – go raibh cuma réalaíoch air, nó gur chuidigh sé le mothú an dráma a chur in iúl.

Ar ndóigh, beidh amanna eile ann nuair a thabharfaidh daoine do chuid soilsithe faoi deara, cinnte, nuair is 
féidir leis tionchar níos dírí a imirt ar an lucht féachana, leithéidí seó ceoil nó geamaireacht. An chuid is mó 
de na seónna ceoil nua-aimseartha, bíonn soilse mórthaibhseacha de dhíth orthu le teacht le damhsa agus 
ceol na n-aisteoirí. Is féidir leis “fuinneamh” a chur sa tsoilsiú, le dul le fuinneamh an tseó.

• An gcaithfidh tú cumarsáid a dhéanamh leis an stiúrthóir, nó leis an dearthóir seit, feisteas nó 
fuaime agus tú ag cruthú smaointe?

An t-am ar fad – agus caithfidh siadsan a gcuid smaointe a chur in iúl duitse ar a seal. Is próiseas 
comhoibríoch í an amharclannaíocht, agus caithfidh gach duine a bheith ag obair le chéile le dráma a 
tháirgeadh ina dtagann na heilimintí ar leith le chéile ann le hiomlán comhtháite amháin a dhéanamh. Má 
tá tú ag obair leis an dearthóir fuaime lena chinntiú go bhfuil do splanc thintrí ag teacht go díreach lena 
dtoirneach, nó leis an chóiréagrafaí lena chinntiú go bhfuil a gcuid damhsa soilsithe mar is ceart, is próiseas 
iomlán comhoibríoch é. Chomh maith leis sin, as na heilimintí éagsúla deartha ar sheó, is é an dearadh 
soilsithe an ceann deiridh le fíorú go fisiceach, mar sin de, is den tábhacht cumarsáid rialta a bheith agat 
leis an stiúrthóir agus leis an chuid eile den fhoireann chruthaitheach, ionas go mbeadh a fhios acu cad é 
atá tú ag pleanáil agus an dóigh a bhfuil sé ar intinn agat é a bhaint amach.

• Cad é an chomhairle a thabharfá do dhalta óg atá ag déanamh staidéir ar dhearadh soilsithe atá ag 
iarraidh a chéad phíosa oibre a tháirgeadh?

Déan do dhícheall! Déan iarracht rud éigin a tháirgeadh atá maith agus spéisiúil agus ná bíodh imní ort faoi 
na teipeanna. D’fhoghlaim mise an oiread sin faoi dhearadh soilsithe ar an ollscoil cionn is gur tugadh an 
deis dom teip. Agus theip orm – a lán uaireanta. Ach nuair is dalta nó mac léinn thú, ciallaíonn sin go bhfuil 
deis agat dul sa tseans agus gach teip a úsáid mar uirlis foghlama. Tá mise ag foghlaim go fóill le gach 
dearadh, fiú mura bhfuil ann ach “Bhal, ní bhainfidh mé triail as sin arís!” Mar sin de, tóg gach deis dá bhfuil 
agat le turgnaimh a dhéanamh agus lena fheiceáil cad é a oibríonn agus nach n-oibríonn. Is cuar foghlama 
gach dearadh, agus mar sin de, déan a oiread acu agus is féidir.

James Mc Fetridge (Dearthóir Soilsithe)
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