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Aidhmeanna
An réimse seo de chleachtaí líníochta, briseann sé an líníocht anuas ina gcéimeanna an-simplí.

Is féidir le gach dalta gach céim a dhéanamh, is cuma cad iad na difríochtaí cumais nó muiníne atá eatarthu 
nó a shíltear a bheith eatarthu.

Forbróidh daltaí scileanna breathnóireachta níos fearr agus mar sin de, tuiscint níos fearr ar an rud atá siad 
ag iarraidh a tharraingt.

D’fhéadfaí gach cleachtadh a chur i bhfeidhm ar ábhar neamhbheo nó ar líníocht bheo. Na híomhánna a 
úsáidtear, coinnítear simplí iad leis an tasc a léiriú. Thiocfadh le tionscadal líníochta an aidhm a bheith aige 
tógáil ar na tascanna simplí seo trí ábhar níos casta a úsáid agus trí fhiosrú breise a dhéanamh ar ghnéithe 
foirmiúla ar nós uigeachta, datha agus patrúin.
 
Cleachtadh 1: Líníocht
(i)  Imlínte a Tharraingt

• Amharc ar chruth na rudaí, faigh amach an áit a bhfuil na ciumhaiseanna agus tarraing iad. Is iad seo na 
himlínte nach bhfuil ann sa nádúr.

• Lig do do shúile ciumhais na rudaí a leanúint go mall agus tarraing an líne atá do shúil á leanúint mar líne 
ar an leathanach (fíor 1).

Fíor 1: Imlínte a Tharraingt

Teicnící Líníochta
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(ii)  Líníocht gan Bhriseadh

• Mar a rinne tú thuas, lig do do shúile cruth na rudaí a leanúint. An iarraidh seo, áfach, ná lig don pheann 
luaidhe imeacht ón pháipéar ar chor ar bith.

• Coinnigh an peann luaidhe ag bogadh an t-am ar fad, fiú agus tú ag amharc aníos ar an rud os do 
chomhair. Ba chóir duit bheith ag amharc ar an rud an méid céanna agus a bhíonn tú ag amharc ar an 
leathanach. (fíor 2)

Fíor 2: Líníocht gan Bhriseadh

(iii) Caoch-Líníocht gan Bhriseadh

• Sa chleachtadh seo, níor chóir duit amharc anuas ar do leathanach ar chor ar bith. Lig do do shúile cruth 
na rudaí a leanúint agus déan iarracht an marc atá á dhéanamh ag do pheann luaidhe a shioncrónú leis an 
phointe a bhfuil do shúile ag amharc air. (fíor 3)

Fíor 3: Caoch-Líníocht gan Bhriseadh

Ceacht ar phortráid a dhéanamh trí chomhrianta a tharraingt
https://www.youtube.com/watch?v=fjJhZ4DYh50

An cleachtadh seo, cé nach dtáirgeann siad líníochtaí cruinne, is amhlaidh go gcruthaíonn sé líníochtaí 
spéisiúla, líofa, bríomhara a bhfuil saoirse stíle sho-aitheanta ag baint leo nach mbíonn le feiceáil i gcónaí ar 
an ghnáthlíníocht.
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Cleachtadh 2: Líníochtaí Tonúla
Ciumhaiseanna v. Imlínte
Cuir marbh-bheo i dtreoir. Déan iarracht soilsiú láidir a úsáid le béim a chur ar chruth agus ar fhoirm.

Scáthú

• Déan dhá líníocht imlíne de na rudaí (mar a rinneadh i gCleachtadh 1, fíor 1).
• Úsáid peann luaidhe agus ná déan marc an-trom (fíora 4 & 5).
 

Fíor 4

Fíor 5

• Bain úsáid as an pheann luaidhe bhog le hobair a dhéanamh ar an chéad líníocht, le codanna geala agus 
dorcha a scáthú. Thig leat luachanna tonúla difriúla a chruthú trí ton leanúnach a úsáid (gluaiseachtaí 
beaga ciorclacha de pheann luaidhe maol) nó trí thras-haitseáil a dhéanamh.

• Smaoinigh ar threo an tsolais, agus tabhair faoi deara na luachanna difriúla den ton a chruthaítear de réir 
mar a bhualann an solas codanna difriúla de na rudaí. 
(Struchtúir bhunúsacha a tharraingt: https://www.youtube.com/watch?v=3uEtdDvK6Xo)
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• Ná déan dearmad na scáileanna a chaitheann rudaí a tharraingt. (fior 6)

Fíor 6: Scáthú

 
Foirm, solas agus scáth a mhíniú:  
https://www.youtube.com/watch?v=V3WmrWUEIJo

Líníocht Thonúil

• Ar an dara líníocht imlíneach, tosaigh ar na toin a scáthú isteach arís.
• Is é is aidhm leis an chleachtadh seo, gach rian den imlíne atá tarraingthe agat a bhaint. Déantar seo trí 

na luachanna tonúla atá ar an rud, sin nó taobh thiar den rud (fiú mura bhfuil rud ar bith ach spás taobh 
thiar den rud).

• Tabhair faoi deara béal an chupáin i bhfíor 7. Scriosadh an tsean-imlíne leis na toin dhorcha sa spás taobh 
thiar den chupán agus leis na meán-toin taobh istigh de.

• Má bhreathnaítear luachanna tonúla an ruda féin agus an ghaolmhaireacht idir é agus na rudaí atá thart 
air, is féidir an imlíne a bhí ann a bhaint. (fíor 7)

 

Fíor 7: Líníocht tonúil

Cuir an dá líníocht i gcomparáid lena chéile. Amharc ar an difríocht agus an dóigh a léiríonn fíor 7 mothú 
níos mó den tsolas, den chruth, den fhoirm agus den spás.
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Cleachtadh 3: Líníochtaí Réaduchtacha
An cleachtadh seo, neartaíonn sé an smaoineamh den tarraingt gan líne a úsáid agus díriú ar fhoirm, ar 
chruth agus ar thon (líníocht luacha).

Trealamh: páipéar cartúis (leabhar sceitse) d’ardchaighdeán
  Gualach sailí
  Scriosán (scriosán puití is fearr)
  Gualach comhdhlúite

• Cuir neamhbheo i dtreoir ag úsáid solas láidir.
• Bain úsáid as sleas píosa de ghualach sailí leis an dromchla líníochta ar fad a chlúdach (fíor 8).
• Tosaigh a tharraingt ar an ghualach leis an scriosán (fíor 9). Beidh tú ag tarraingt an tsolais agus é ag 

bualadh na rudaí i do neamhbheo. Ná smaoinigh ach i dtéarmaí luach tonúil leis an chruth a chur in iúl – 
ní imlíne.

• Nuair is gá, cuir tuilleadh leis an líníocht le gualach (fíor 10).
• De réir mar a dhéanann tú mínscagadh ar an líníocht, thig leat béim a chur ar dhoimhneacht agus ar 

mhionsonraí leis an ghualach comhdhlúite atá níos dorcha ná gualach sailí (ná déan dearmad, áfach, go 
bhfuil sé níos deacra a scriosadh fosta (fíor 11).

 
Fíor 8  Fíor 9

 
Fíor 10  Fíor 11
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Cleachtadh Breise 
Is féidir an modh réaduchtach líníochta seo a úsáid le monachlónna a tháirgeadh. Cuirtear na prionsabail 
chéanna i bhfeidhm. 
• Roll dúch blocphriontála ar phláta gloine.
• Tarraing ar an dúch ag úsáid páipéar síoda nó ceirt ar an dóigh chéanna agus a ‘tharraing’ tú ar an 

ghualach leis an scriosán. Is féidir níos mó mionsonraí a chur isteach le baitín cadáis.
• Priontáil an íomhá ar pháipéar tais ag úsáid preas líonóile nó trí chuimilt ar chúl an pháipéir le do lámh nó 

le cúl spúnóige.
 

                    

  

Monachló críochnaithe
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Cleachtadh 4: Breathnóireacht Shamhlaíoch
Is cleachtadh iontach é seo maidir le radharc agus feiceáil. 
• Cuir neamhbheo i dtreoir le dhá rud nó trí rud agus tabhair cúpla nóiméad do na dalta le hamharc orthu ó 

gach uillinn.
• Tógann na daltaí a n-áit leis an neamhbheo a tharraingt ach in áit é a tharraingt óna bpointe féachana 

féin, tarraingeoidh siad an rud a shamhlaíonn siad go bhfeicfeadh siad ó phointe féachana eile.
• Samhlaigh líne ag dul ó dhalta (A) chuig an neamhbheo. Téann an líne ar uillinn 90° chuig pointe féachana 

eile (B). Caithfidh an dalta an radharc a tharraingt de réir mar a bhfeicfí ón phointe féachana seo é.

Ag deireadh an tseisiúin líníochta, fág go leor ama le ligean do na daltaí dul chuig an áit a raibh siad ag 
samhlú go raibh siad ina suí inti. Seans go mbeadh iontas orthu cé chomh cruinn is a bhí siad.

Ábhar neamhbheo
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Ealaíontóirí arbh fhiú amharc orthu

Líníochtaí crián conté Georges Seurat: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/61.101.16/

Monachlónna Edgar Degas: https://fineartmultiple.com/blog/what-is-a-monotype/

Líníochtaí Jim Dine: http://www.tate.org.uk/art/artists/jim-dine-1009

Monachlónna Richard Segalman: https://www.chronogram.com/hudsonvalley/parting-shot-richard-
segalman/Content?oid=2327562
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