
TEULIAD 
EVIT AR GELENNERIEN

Un doser savet gant Stefan Ac'h, Mona Caroff hag Elen Rubin.

Adlennet gant Aziliz Bourgès.

Ur c'henlabour etre

1



TAOLENN

A/ TITOUROU PLEUSTREK P. 3
Ar fichenn deknik p. 3
Didroc'hañ a-laziadoù p. 3 
Skipailh ar film p. 7
Ar filmañ p. 8
Skipailh an advouezhiañ p. 9

B/ AR FILM P. 11
An dramatouriezh p. 11
An tudennoù pennañ p. 13
Rummadoù-film p. 16
Ar sonerezh p. 17

CH/ EVIT MONT PELLOC'H P. 20
Bugaleaj ha sinema p. 20
A-hed an hent-houarn p. 21
Ar sinema e Bro Iwerzhon p. 23

Geriaoueg P. 25

______________________

2



A/ TITOUROU PLEUSTREK

Ar Fichenn deknik

2010, Bro Iwerzhon, Bro Luxembourg, 101 munutenn.

Gant :

Jamie Kierans (Paco Thomas)
James Cosmo (Sutherland)
Kerry Condon (Grace Thomas)
Demián Bichir (Ernesto Cordoba)
John Carpenter Jr (Frogs Connors)
Doncha Crowley (Tommy Carmody)

Sevener : Ian Power
Senarist : Ian Power
Sonerezh : Gast Waltzing
Penn-operatour : P.J. Dillon

Budjet : 2 800 000 euro

Diverradenn

Tennet diwar fedoù gwirion eo ar gomedienn-se : kontañ a ra istor Ernesto, ul
loman kolombian a ya e garr-nij da fastrañ war ur gêriadenn a Vro-Iwerzhon.
Ne oar ar paotr tamm ger saozneg ebet anezhañ. Anaoudegezh a ra gant Paco,
ur paotrig nav vloaz, kastilhaneger nemetañ ar vilajenn : mont a raio hennezh
da jubennour evit kont egile.

Daskemmañ a ra Paco buhez hag istor douetus an aerloman, dre gontañ da
gement hini ez eo Ernesto un haroz, un den a vrud, peadra da lakaat annezidi
ar gêriadenn war e du a-benn sevel e garr-nij en-dro.

Didroc'hañ a-laziadoù

1 – 0e00'00

Kartoñs Irish Film Board. Awenet gant un istor gwir.
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2 – 0e00'23

Ur bugel zo e-barzh un toull war an hent-houarn. War-vord an hent emañ e vignon. Tremen a ra 
an tren.

Tec'hel a ra kuit ar vugale pa z' eus en em gavet un den gour. Kregiñ a ra ar sonerezh.

Ur paotr  zo o tañsal e-barzh ur studio radio. Terriñ a ra an daou vugel prenestroù ur savadur 
bras ha dilezet.

3 – 0e03'11

Klask a ra Frogs ripañ podoù-tredan e-barzh ur stal. Paket eo gant ar gwerzhour betek ma vefe 
savetet gant Paco.

Amprestiñ a ra ar vugale dafar Eddie, animatour ar skingomz, hep goulenn e aotre digantañ.

Staliet e vez ar pellgomz-egor gant an daou baotr.

4 – 0e06'26

Taget eo ar baotred war an hent gant paotred yaouank all. En em zifenn mat a reont.

5 – 0e07'40

E-barzh ur garavanenn e c'houlenn an Aotroù Maer gant tad Frogs mont kuit eus ar gumun.

6 – 0e08'58

Chom a ra Paco kousket dirak ar skinwel. Distreiñ a ra e vamm.

Ur gaozeadenn o deus  diwar-benn tad Paco, a-raok kousket.

7 – 0e11'19

Dizoloet e vez gant Paco ez eo aet kuit Frogs.

Un den mezv a zirenk Paco hag e vamm diouzh an noz.

8 – 0e14'10

Er skol e vez roet da b/Paco ur gartenn a-berzh Frogs.

Ar paotrig a ra war-dro ar pellgomz-egor.

Pladañ a ra ur c'harr-nij.

Kejañ a ra Paco gant Ernesto.

Pedet e vez ar C’holombian gant Paco en e di.

9 – 0e20'11

Mont a ra Paco d'ar skol. N'eo ket ken Ernesto evit kavout e votoù.

Dizoloet e vez ar c'harr-nij gant ar poliser. Dizoloeiñ a ra mamm Paco Ernesto.

Maoutañ a ra anezhañ.

10 – 0e23'34

Bezañs an estrañjour a zeu da vezañ anavezet.
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Un emvod poblek a vez aozet. Jubenniñ a ra Paco evit kont ar C’holombian.

Divizout a ra tud ar gêriadenn sikour an nijour estren.

11 – 0e28'45

Ernesto a zo pedet er gêr ha pareet gant Grace, mamm Paco.

Diouzh an noz e sav Ernesto evit kuzhat ur maen prizius.

Chom a ra etre daou soñj, chom pe mont kuit, met a-benn ar fin n'ez a ket kuit.

12 – 0e31'41

Kinnig a ra an Aotroù Maer e raktres da Ernesto a-benn dresañ ar c‘harr-nij.

13 – 0e34'43

Kaozeal a ra Ernesto ha Paco diwar-benn o familhoù.

14 – 0e37'39

O klask war-lerc'h ar c'hilhoroù-douarañ emañ an holl.

Goude bezañ lakaet neptu un tarv e vez kavet anezho.

15 – 0e42'02

Mont a ra tud ar gumun war-raok gant dresañ ar c'harr-nij.

Tostaat a ra Ernesto ha mamm Paco an eil ouzh egile.

Diskouez a ra Paco ur gazetenn da Ernesto a ya da bellgomz  kerkent.

Tud  zo o labourat start e-barzh ur vengleuz e BRO Golombi. 

Goude bezañ gwelet poltred Ernesto ez a kuit un den gant e valizenn.

Goulenn a ra an Aotroù Maer 6300 litrad eoul-maen digant paotr an esañs.

Goude bezañ eskemmet dre bellgomz diwar-benn un afer ispisial e teu Ernesto da vezañ 
fuloret.

16 – 0e45'42

Ouzh taol emañ Ernesto, Paco ha Grace. Profitañ a ra Paco eus e rol jubennour evit klask tapout 
titouroù digant e vamm diwar-benn e dad.

17 – 0e47'44

Goude un taol-esae c'hwitet emañ an holl  dud bodet er stal. Digalonekaet int.

Kinniget vez goulenn skoazell digant ar merc'hed.

Profet vez un yoyo da b/Paco gant Ernesto, c’hoant gantañ gouzout penaos ober gant Grace. 
Mont a ra kuit ar paotrig.

18 – 0e49'55

Paco a chom bout e-tal ar skinwel.

Evañ a ra Ernesto banneoù bier gant tud ar gumun a gomz brezhoneg outañ.
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Distreiñ a ra Ernesto diwezhat. Ur gaozeadenn en deus gant Grace met ne zeuont ket a-benn 
d'en em gompren.

19 – 0e52'24

An holl zo o labourat war ar c'harr-nij. Galvet int gant Ernesto, a lavar dezho en do ezhomm 
deus ul leurenn.

Marc'hata a ra Francis, tad Frogs, un daol ping-pong, palikennoù hag an aotre digant an Aotroù 
Maer da chom bepred er gumun.

20 - 0e54'54

Emañ Ernesto ha Paco oc'h ober ardoù p'en em gav Frogs hag e dad.

Ober a ra anaoudegezh Ernesto gant Frogs. Hennezh a vutun ar sigar a-raok mont kuit, heuliet 
gant Paco.

Klask a ra Ernesto un dra bennak p'en em gav Sutherland gant pistolenn an estrañjour. Lavaret 
a ra dezhañ kuzhat anezhi.

21 – 0e58'36

Asantiñ a ra tud an IRA gwerzhañ fioul d'an Aotroù Maer goude bezañ klevet e oa Ernesto kar-
nes da Che Guevara.

Kenderc'hel a ra al labourioù war ar c'harr-nij.

22 – 1e01'33

Dihuniñ a ra Paco o klevet trouz ur c'hefusker. Mont a ra davet Ernesto.

Deskiñ a ra Paco penaos bleniañ ur c'harr-tan.

23 – 1e03'48

Ur gouel a vez aozet a-benn lidañ mont kuit Ernesto.

Dañsal a ra Grace gant Frogs, ha gant Ernesto da heul.

Huñvreal a ra an daou baotr e vefe dimezet Grace hag Ernesto.

24 – 1e06'58

En em gavet eo un den kevrinus en aerborzh, degemeret eo gant un enseller.

Mont a ra kuit Ernesto eus ti Paco goude un tabut start gantañ. Trist eo ar paotrig.

25 – 1e09'02

Bodet zo ur bern tud eus ar gumun e-kichen ar c'harr-nij. O seniñ Ar Bamba emañ ur strollad 
sonerezh.

Ober a ra an Aotroù Maer e brezegenn p'en em gav Ernesto hag an enseller Francisco Caldas 
d'e heul.

Harzhet eo Ernesto gant ar boliserien.

6



26 – 1e12'36

Francisco Cordoba, breur Ernesto, a c'houlenn gantañ pelec'h emañ an emrodez.

Paco a ziskouez da Frogs an emrodez.

Lakaet 'vez Ernesto 'barzh ur sammorell.

27 – 1e15'46

An Aotroù Maer zo oc'h huñvreal.

Pellgomz a ra ar poliser d'ar boliserien e BRO Golombi.

Paco zo o vleniañ ar sammorell. Karr-tan an ensellerien zo war e lerc'h.

Sikouret vez Ernesto gant tud ar gumun evit mont davet ar c'harr-nij.

Reiñ a ra Paco an emrodez da Ernesto.

28 – 1e19'55

Klask a ra Ernesto enaouiñ ar c'harr-nij, hag Eddie a ra kemend-all gant ar mekanik sonerezh.

Ernesto ne zeu ket a-benn d'hen ober.

Pa vez roet un taol da Francisco Cordoba gant ar gwerzhour e ya en dro ar c'hefusker.

D'ar poent diwezhañ e teu a-benn ar c’harr-nij da zibradañ.

29 – 1e23'57

Oc'h ober war-dro ur c'harr-nij bihan emañ Paco ha Frogs p'en em gav ar gwerzhour.

Displegañ a ra dezho penaos ober.

30 – 1e25'26

Jenerik war foñs du.

Skipailh ar film

Ian Power, ar sevener

Bet ganet e 1976 e Dublin, e Bro Iwerzhon, Ian Power
zo deut brud warnañ en e vro ha pelloc'h c'hoazh dre
e filmoù-bruderezh hag e filmoù berr, aet ar maout
ganto e-doug meur a festival filmoù. Buskers (2000),
a gont istor daou vugel ivez, a zo bet gwall verket da
skouer (Galway Film Fleadh, Cork Film Festival, Foyle
Film Festival).  Dental Breakdown  (2009),  e film bet
troet a-raok The Runway, a zo ur gomedienn war gan
anezhañ, kalz a fent enni.  The Runway a zo film hir
kentañ Ian Power.
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P.J. Dillon, ar penn-operatour

An IFTA penn-operatour gwellañ zo bet aliet dezhañ evit  The Runway. Tro en
deus bet da labourat ivez war heuliadoù brudet evel  The ripper ha  Game of
Thrones.

Komedianata  3

A-raok  kregiñ  gant  ur  film  e  rank  ar  skipailh  teknikel  aozañ  un  abadenn
gomedianeta a-benn kavout aktored hag a gloto gant tudennoù ar film. Diwar
c'hoari an aktor(ez) e vo maget an dudenn.  Ul lodenn a-bouez deus al labour
filmañ eo ar gomedianeta.

An aktored a vez kavet er film The Runway a zo tud a-vicher an holl anezho, un
nebeut diouto a zo brudet a-walc'h memes.  En o zouez,  e kaver ar skosad
James  Cosmo,  perc'henn  ar  stal  Sutherland  (Highlander, Braveheart,
Trainspotting, Game of Thrones...)
E-touez ar re yaouankoc'h hag o tont da vezañ brudetoc'h brudetañ, e kaver
Demián Bichir  (Che,  Weeds,  A better life)  ha Kerry Condon (Angela's ashes,
Danny the dog, Rome, The Walking dead)
Ar wech kentañ voe d'ar pennaktor Paco (Jamie Kierans),  oadet a 10 vloaz,
kaout ur roll en ur film. Un tamm mat a amzer zo bet ret da skipailh ar film
kaout a-benn kavout ar bugel gouest da c'hoari roll Paco, pa ‘z eus bet gwelet
ganto un  2 500 bugel bennak.

Ar filmañ

E 1983 e tro an istor er film, en ur gêriadenn anvet Drumaleen, e Couty Cork, e
Bro Iwerzhon. Filmet e oa bet ar film c'hwec'h pe seizh sizhunvezh-pad e 2009
e Luxembourg (sekañsoù en diabarzh dreistholl) hag e Shull e Couty Cork. Ur
gwallhuñvre eo bet pa oa ret aozañ pep tra evit ar filmañ : sevel ul leurenn
dibradañ, c'hoari  gant bugale,  filmañ un tarv.  Degemeret eo bet mat-tre ar
skipailh gant tud ar gumun avat. Sikouret o deus anezho kalz.
Awenet eo ar film gant un istor gwir, oa c‘hoarvezet e Mallow, e County Cork.
Ur c'harr-nij meksikan a oa pradet di diwar vall. 5 sizhunvezh e oa chomet al
loman er gêriadenn, ha deuet hennezh da vezañ brudet.

3 Komedianata : ober un dibab e-touez ur bouchad tud evit kavout un aktour gouest da c'hoari 
an dudenn.
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Skipailh an advouezhiañ                      

Petra eo al labour advouezhiañ     ?

Ar gevredigezh Dizale eo a ra war-dro an advouezhiañ e brezhoneg. Krouet e oa
bet e 2000. Tud a-vicher a vez gopret ganti hag arbennig int war produiñ e
brezhoneg n'eus  forzh  peseurt  doare  oberenn.  E  penn  kentañ 2006  eo bet
advouezhiet ar c’hentañ film sinema e brezhoneg ganto.

Meur a fost labour a zo evit advouezhiañ ur film.

An  detektiñ :  Sellout  pizh  ouzh  ar  film  e  yezh  orin  ha  notenniñ  kement
fiñvadenn a zo gant muzelloù an tudennoù. Al labour-mañ a servij kalz d'an
troer.

An treiñ : Lakaat pozioù e brezhoneg barzh begoù an harozioù, dre dreiñ diwar
ar galleg pe diwar ar saozneg. Levezonet eo an droidigezh gant finvadennoù
muzelloù an tudennoù (hirdaer ar frasennoù, dibab gerioù...) evit ma klotfe ar
stumm e brezhoneg gant stumm ar yezh orin.

Ar c'haerskrivañ : A-benn ma c'hallo ar gomedianed labourat gant an destenn
bet troet e adskriver anezhi war ur vandenn treuzwelus, hag a vez bannet er
studio ma vez enrollet ar mouezhioù ennañ.

Ar mouezhioù :  Ur  skipailhad komedianed a ro o mouezhioù d'an tudennoù.
Gant ar rener arzel e vez dibabet ar gomedianed pa ranko o mouezhioù klotañ
ar  muiañ posupl  gant  an tudennoù.  50  komedian  a  vez  o  labourat  evit  an
advouezhiañ e brezhoneg. Un 20 bennak a ra ar perzhioù pennañ. Brasoc'h-
brasañ e teu ar skipailhad komedianed da vezañ.

Ar  rener  arzel :  Aliañ  a  ra  ar  gomedianed  war  an  doare  da  c'hoari  ha  da
zistagañ an destenn. Difaziañ a ra ar gomedianed ivez war o zaol-mouez.

Al labour war ar son : Ijinour ar son a lak ar mouezhioù e brezhoneg da glotañ
gant bandenn son ar film (trouzioù ha sonerezh ar film).

Ar mouezhioù er film   The Runway     : dibaboù dibar.

Avouezhiañ ur bugel, an haroz pennañ :
Dibabet eo bet gant Dizale labourat gant krennarded evit prestiñ o mouezhioù
d'ar vugale a c'hoari er film (Paco ha Frogs).  N’eo ket atav vez graet gant an
doare-mañ da ober.  Alies e vez graet ar mouezhioù bugale gant tud deuet.
Labouret o doa tud Dizale dija gant bugale evit filmoù zo met ar wech kentañ
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eo m’o doa fiziet ar perzh pennañ en ur bugel. Aozet oa bet ur gomedianeta ha
Taran Karluer eo a zo bet dibabet. Oadet a 10 vloaz,  e oa ar wech kentañ
dezhañ ober advouezhiañ.

Advouezhiañ e kastellaneg evit tudenn Ernesto :
Gant  Riwall  Kermarc'heg  e  oa  bet  advouezhiet  Ernesto.  Ranket  en  deus
pleustriñ kalz evit kaout ur pouez-mouez brav e kastellaneg, liv Amerika ar Su
warnañ. Ar wech kentañ e oa dezhañ advouezhiañ en ur yezh all estreget ar
brezhoneg.

Roll ar mouezhioù all : 
Klet  Beyer,  Tangi  Daniel,  Yann-Herle  Gourvès,  Marion  Gwenn,  Yann-Edern
Jourdan,  Nolwenn  Korbell,  Mai  Lincoln,  Manu  Mehu,  Kristof  ar  Menn,  Tangi
Merien, Gwion Morys, Tangi Simon.

E-korf div sizhun eo bet advouezhiet The Runway e studio en Oriant.
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B/ AR FILM

An dramatouriezh

Goude bezañ  bet  o  sellet  ouzh  The  Runway e  c'heller  kaout  fromadennoù
mesket.  Ar  c'hoant  kanañ,  ar  spi  e  youl  mab-den  hag  ar  sañtimant  ivez,
moarvat, e vankfe un dra bennak er senario pa ne vefe ket bet diskoulmet an
holl skoulmoù. 
A-ratozh eo m’eo bet skrivet ar film e mod-se gant Ian Power. Hemañ, sevener
ha senarist ar film anezhañ, a gont penaos e oa deuet da vezañ skuizh gant ar
stumm tri arvest, anvet reizhiad ar fedoù ivez, ken brudet m'eo.

Hervez ar reizhiad-mañ e vefe rannet un istor e teir lodenn :

1 – An diskouezadeg

En arvest-mañ e vez kinniget al lec'h, ar mare ma dro an istor hag an dudenn
bennañ, ar pezh a c'hoarvez ganti. Kompren a reer kudenn an dudenn hag he
fal. E-pad ar prantad-mañ e vez kavet an elfenn zistigner4, pe galv an avantur
(a-wechoù e vez lakaet a-raok ma krogfe an istor).  An elfenn-mañ a lak an
harozh da guitaat e ved ordin. 
Da skouer : emañ ur c'houplad o vevañ en ur geriadenn sioul pa vez skraped ar
plac'h. He dousig a ya da glask war he lec'h.

4 An elfenn zistigner : un elfenn hag a lak an harozh da heuliañ hent an avantur
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2 – An enebiezh

E-pad ar prantad hir-mañ e vez eus un araokadenn zramael. Amprouennoù en
dez  an  harozh  da  enebiñ  outo.  Seul  vuioc'h  a  gudennoù  seul  vuioc'h  a
stennadur a vez. A-wechoù eo ken kreñv an stennadur ma vez divizet gant an
dudenn cheñch hent, cheñch buhez hep gellet dont war he c’hiz. Komzet e vez
deus « piped 5 ».  Kreskiñ a ra ar stennadur a-hed an istor.  Un dra hag a zo a-
bouez e-barzh ar reizhiad-mañ eo pouez an holl fedoù. Ha ma vefe lemet unan
diouto, e trofe an istor da zigempouez.

3 – An dirouestl
  
Ar c'hlozadur a c'heller ober ivez dioutañ. Ur respont dramael a vez kavet d'ar
goulenn savet e penn-kentañ. Renket eo kudenn an dudenn (pe get), tizhet eo
he fal dezhi (pe get). Penaos eo bet cheñchet an haroz(ez) diwar an avantur-
mañ ? 

Abaoe pell ez eus bet deus reizhiad ar fedoù : Aristote eo, gant Ar Varzhoniezh,
en deus lakaet anezhañ war wel evit ar wech kentañ, Hollywood eo en deus
graet  gantañ  kalzig  war  dachenn ar  sinema.  Meur  a  brederour,  skrivagner,
senarist o deus bet ul levezon a-bouez war dachenn an dramatouriezh. En o
zouez e c'heller kavout Joseph Campbell, en deus keñveriet mojennoù eus ar
bed a-bezh. Gant e levr  An harozh e vil dremm hag unan,  e tiskouez e kaver
stummoù boutin, en hevelep istorioù, kozh pe get, a gaver e pep-lec'h dre ar
bed. 
Awenet eo bet George Lucas gant al levr-mañ evit skrivañ Brezel ar stered. Un
nebeut senaristed anavezet a zo bet ivez o vrudañ ar stumm tri arvest : Robert
Mc Kee, John Truby pe Syd Field. An hini diwezhañ, aet d’an anaon n'eus ket pell
zo,  eo an hini  brudetañ. Met arabat krediñ e vije deus ur sekred skrivañ ur
senario. Kinnig a ra ar senaristed-se ostilhoù kentoc’h evit kreñvaat nerzh un
istor. 

Koulskoude e kaver senaristed evit heuliañ un hent disheñvel, evel Ian Power
hag evel Stanley Kubrick, ur sevener hag a blij kalz da Ian Power.

Peseurt  dibaboù en deus great ar sevener a-benn pellaat eus ar stumm tri
arvest ?

E-barzh  ar  film  The  Runway an  diskouezadeg  a  ginnig  deomp  an  dudenn
bennañ, Paco. E bal dezhañ zo dizoloiñ piv eo e dad. 
An elfenn zistigner eo an istor kontet da B/Paco gant e vammn diwar-benn e
dad.  Neuze  e  klask  Paco,  gant  e  vignon  Frogs,  mont  e  darempred  gant
estrenioù douar, estranjourien. 
Ar piped kentañ a vefe erruout Ernesto. 
Da c'houde e kemm pal Paco : derc'hel Ernesto gantañ, er gêriadenn eo ar pezh
a fell dezhañ : abaoe m‘eo aet kuit Frogs en deus ezhomm Paco eus ur mignon
nevez. 

5 Piped : pezh a c'hoarvez hag a lak an harozh da gemer un diviz hag a cheñcho e hent 
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Diwezhatoc'h e teu da vezañ kudenn ar gumun ar fed ne zeufent ket a-benn da
dresañ karr-nij Ernesto. D'ar mare-se n'eo ket mui Paco an dudenn bennañ. Aet
eo un tammig diwar-wel. Pal ar gumun a-bez eo ez afe kuit an nijer gant e garr-
nij treset. N'eus ket a biped-kreiz amañ (marteze ar foto embannet met n'eo
ket gwall greñv an elfenn-mañ a-fed dramaerezh). 

Gwelet hon eus e oa eus un enraog dramael a-hed un istor mod tri arvest hag e
oa dibosubl tennañ lodenn-mañ-lodenn hep digempouezañ ar film. E-barzh The
Runway e c'hellfemp lemel ar sekañs p'emañ tud ar gumun o klask war-lerc'h
ar c'hilhoroù-douarañ. Ne vefe ket digempouezet ar film.  

Hag erfin, n'eo ket diskoulmet da vat ar jeu da vare fin ar film met elfennoù zo
a c'hell lakaat da soñjal emañ Paco hag e vamm war an hent mat. Da lavaret
eo o deus adkavet o lorc'hentez.    

Pell eus ar stumm klasel emaer, anat. Ar pezh a felle d’ar sevener a oa kontañ
un  istor  disheñvel,  ur  gronikenn  a  gonte  istor  ur  gumun  deuet  da  vezañ
kreñvoc'h al liammoù etre an dud a-drugarez d'ur gwallzarvoud, a-drugarez da
huñvre ur paotrig.

An tudennoù pennañ

Paco

Ur bugel  10 vloaz  eo Paco,
eus Cork.  Tudenn bennañ ar
film anezhañ. Gantañ e vez
digoret ar film. Kas a ra kalz
amzer gant e vignon Frogs e
penn kentañ ar film. Mennet
int d'ober c'hoarioù dañjerus
(war  an  hent-houarn)  pe
d'ober  sotonioù  asambles
(terriñ  prenistri  gant  mein,
laeran  traoù  en  ur  stal).
Frogs a zifenn Paco. Paotred
kreñv  int  asambles.
Lamponed  int  met  drouk
n'int  ket.  Bugale  int  da
gentañ  tout.  Bugale
dilaosket un tamm, o klask peadra da abuziñ o amzer er gêriadenn. Ijinet o
deus ur pellgomz egor evit mont e darempred gant tud eus ur blanedenn all. En
em santout a reont o-unan sur a-walc'h, stanket er gêriadenn, c'hoant ganto
mont war-zu an diavaez, peogwir ne gavont ket peadra en o buhez.

O chom e-unan gant e vamm e vez Paco. N'emañ ket hi kalz er gêr, distreiñ a ra
diwezhat diouzh noz. Ne ouier ket kalz a draoù diwar-benn e dad. Spagnolad
eo, diouzh ar pezh a lar Paco, met an holl er gêriadenn a oar n'eo ket gwir.
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Deskiñ a ra Paco spagnoleg, da c'hortoz e tistrofe. En em gavout a ra e-unan da
vat, tristig hag enaouet, pa ya kuit Frogs, skarzhet e familh eus ar geriadenn
gant an Aotroù Maer.

Cheñch a ra da vat buhez Paco diwar erruout Ernesto. Paco a zizolo Ernesto er
c'harr-nij ha degemer a ra anezhañ er gêr. E-kreiz ar jeu emañ, dre ma ‘z eo eñ
an  hini  nemetañ  gouest  da  « gompren »  an  estranjour  nevez  deuet.  Ar
jubennour ofisiel e teu da vezañ padal e oa ul lampon gwelet fall a-raok. C'hoari
a ra gant ar gumuniezh, rak an dud n‘int ket evit kompren da vat an estrañjour
ha jubenniñ a-dreuz a ra Paco ar pezh a lar Ernesto evit henchañ an traoù evel
ma gar. C'hoant a sav e Paco e chomfe Ernesto, evit kaout ur mignon, un tad...
evitañ e-unan, ha dont a ra a-benn da lakaat ar gumuniezh da vont war memes
tu. Klask a ra Paco gouzout hiroc'h diwar-benn e dad ivez ha lakaat e vamm da
zisplegañ, dre Ernesto.

Ur paotrig penneg ha fin eo Paco. Ur c'hoari gwirion, kizidik, sirius a zo gantañ.
Fromus eo. Gwellweler eo ivez, betek re, hag hegredik un tamm anezhañ, evel
ur bugel. Kement-se a gas anezhañ d'ober traoù dreistordinal. Krediñ a ra en
istor hag e Ernesto betek ar fin. Dont a raio a-benn da lakaat an holl gumuniezh
da grediñ en huñvre gantañ. A-drugarez dezhañ e vo savetaet  Ernesto hag
huñvre ar gumuniezh a-benn ar fin.

Ernesto

Ul loman eus Colombia, douaret dre fazi e Drumaleen, abalamour d'ur gudenn
teknik. Un tamm kouezhet eus an oabl eo hemañ.
Ankenius eo an emgav gentañ gant Paco. En em c'houlenn a reer piv eo ha
petra raio.
Klichedoù  paotr  ar  mafia  a  zo  gantañ  :  ur  paotr  fier,  kreñv,  a  blij  dezhañ
merc'hetañ ; ur paotr kevrinus, pourchaset, ur bistolenn gantañ hag a goach
emrodez. Liammet eo gant istorioù n'int ket sklaer.
Ur paotr fin ha kizidik eo ivez koulskoude. Kompren a ra mat an traoù, daoust
ma ne gompren ket yezh ar gumuniezh. Difenn a ra diouzhtu Paco hag e vamm
p’emañ an holl oc'h ober goap outo en emvod foran, goude ma oe laret gant
Paco e oa Spagnolad e dad. Kompren a ra buan Ernesto emañ Paco o klask war-
lerc'h ur mignon hag un tad. Sur a-walc'h eo fromet gant ar paotrig hag ar
gumuniezh dre vras, a glask sikour anezhañ. N'eus ket c'hoant avat da vont re
bell ganti. N'eo ket boaz da gaout darempredoù a fiziañs gant an dud.

Etre daou soñj emañ Ernesto a-hed ar film. C'hoant en deus tec’hel kuit meur a
dro met ne ra ket a-benn ar fin. N'eo ket gouest da dreitouriñ ar fiziañs bet
maget  ennañ  gant  an  dud.  Lakaat  a  ra  Frogs  da  zont  en-dro,  evit  brasañ
plijadur Paco.  Diskouez a  ra  doujañs e-  keñver  mamm Paco,  dre chom hep
c'hoari re na gant Paco ha ganti. Gwareziñ a ra ivez ar vamm a-enep ar paotr
mezv a zeu da welout anezhi ingal diouzh an noz. Kempenn a ra karr ar vamm.
Mont a raio betek penn gant huñvre ar gumuniezh.  A-drugarez da Ernesto eo
deut ar gumuniezh da vezañ bodet tro-dro d'ur raktres kengred.
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Grace, ar vamm

Ur plac'h yaouank,  karismatik,  kreñv,  fier  hag hec'hloaz war ar  memes tro.
N'emañ ket kalz er gêr evit ober war-dro he mab met gwelet e vez e ra pep tra
evit e wareziñ. Disfi he deus e-keñver Ernesto. N'he deus ket c'hoant da vezañ
touellet gantañ, war evezh emañ, zoken ma ‘z eo disachet gantañ. Doujañs en
deus Ernesto eviti. Adkavout a ra ur plas er gevredigezh, goude an istor gant
Ernesto.

An Aotroù Maer

Ur  penn  furlukin  a  zo  d‘an  Aotroù  Maer.  Enkorfañ  a  ra  al  lezenn  hag  an
aotroniezh. Padal n'eo ket doujet tamm ebet gant ar boblañs (kement-se vez
merzhet er sekañsenn gentañ gantañ, pa glask ar maer skarzhañ Francis, tad
Frogs. Mont a reont kuit hep bezañ chalet p'emañ an Aotroù Maer o lenn ur
vellad-lezenn.  Sevel  a  ra  ar  gumuniezh  enep  komzoù  an  Aotroù  Maer,  en
emvod foran, pa vez kinniget istor Ernesto gant Paco.  
Ar raktres sevel ur c'harr-nij evit sikour Ernesto da vont kuit a zo un taol-kaer
evitañ. Kregiñ a ra da gaout muioc'h a bouez gant ar raktres-mañ. Lakaat a ra
kalz startijenn er raktres ha krediñ a ra da vat ennañ, evel ur bugel. Soñjal a ra
e lako ar gumuniezh da vezañ brudet. Pouezhus eo e vefe filmet an traoù gant
ar gazetennerien. Degas a raio touristed er gumun.

Sutherland

Kinniget e vez e-penn kentañ ar film evel paotr ur stal, lonker anezhañ, a gousk
e-pad e zevezh labour. Ar vugale a ra goap outañ dre glask laerañ anezhañ. Ur
paotr  fin  a  ziskouez  hemañ  bezañ  tamm-ha-tamm.  Ur  perzh  pouezus  a  zo
gantañ. Sikour deus e seizh gwellañ a ra a-hed ar film evit kas ar rakres da
benn. Kompren a ra emañ Paco o kontañ gevier p’emañ o treiñ komzoù Ernesto
en emvod foran. Mont a ra koulskoude war-zu ar bugel :  kinnig a ra e vefe
degemeret Ernesto hag e vefe sikouret anezhañ da vont kuit en-dro gant e garr-
nij. Barrek e vo evit kempenn ar c'harr-nij. Asambles gant Ernesto e kinnig e
vefe savet ul  leurenn dibradañ hag a ro startijenn en-dro d'an holl.  Gant ar
raktres  nevez-mañ  en  deus  kavet  ur  perzh  nevez,  unan  talvoudus  er
gevredigezh, evel ur bern tud all er gumuniezh. Gouzout a ra hiroc’h eget ar re
all.  Kavout  a  ra  pistolenn  Ernesto,  kemer  a  ra  anezhi  ha  tennañ  a  ra  ar
pourvezioù  e  kenkaz  e  vefe  implijet  gant  Ernesto.  Koulskoude  e  chom hep
barnañ ha diskuliañ Ernesto diouzhtu, rak sur a-walc'h n'eus ket c'hoant terriñ
huñvre ar gumuniezh ha chom a-sav gant  ar  raktres kengred, ken pouezus
m‘eo evit an holl. A-drugarez dezhañ, asambles gant Eddie, an animatour radio,
gant  Paco ha gant Frogs,  e vo savetaet  Ernesto.  E fin ar film e vez gwelet
anezhañ o aliañ Paco ha Frogs war teknik o binvioù. Cheñchet eo penn d'ar
vazh. Doujañs ha kenwallerezh a zo etrezo bremañ. Gwelet a reer a-benn ar fin
na pegen pouezus eo bet istor Ernesto evit tostaat tud ar gumuniezh an eil re
ouzh ar re all.
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Ar gumuniezh

An  Aotroù  Maer  ha  Shutterland  a  zo  tudennoù  arouezius  eus  peurrest  ar
gumuniezh. Kinniget e vez poltred ur gumuniezh chomet stanket, gant bugale
er straedoù oc'h ober sotonioù, gant implijidi o kousket e-pad o labour, gant
pennoù bras n'o deus pouez ebet war ar boblañs. Tudennoù burlesk int. C'hoari
a reont betek re. A-drugarez da Ernesto ha d'ar raktres kempenn ar c'harr nij e
tiwan  ur  gevredigezh  nevez,  pep  e  berzh  gantañ,  evit  diorren  ur  raktres
kengred. Prest int da grediñ en ur mennoz digredus, ken dister m'eo o buhez.
An holl a gemer perzh, betek an animatour radio ha paotred an IRA.

Rummadoù-film

Meur a rummad-film a c'haller kavout er film-mañ. 
Ar gomedienn hag an drajedienn a zo ar rummadoù-film pennañ.
Ar gomedienn a zo ur rummad-film troet war-zu ar c'hoarzh, al levenez hag ar
blijadur.
En tu kontrol e kaver an drajedienn, ur rummad-film siriusoc'h, a c’hell bezañ
tristoc'h ivez gant tudennoù oc’h anduriñ un drouk-planedenn. Kavout a reer is-
rummadoù-film er gomedienn hag en drajedienn.

The Runway a zo ur gomedienn, gant lodennoù burlesk ennañ, ar pezh a reer
deus « komedienn vurlesk ».  Reiñ a ra ar rummad-film-se tro d'an arvesterien
da c'hoarzhin.  Implijout a ra ur fent troet war-zu darvoudoù diboell, droch ha
diskiant, en em gavet trumm e buhez foran un den.

Ur rummad-film a gaver kalz da vare sinema ar filmoù-mut eo ar « gomedienn
vurlesk », filmoù troet etre 1910 ha 1930. D'ar c'houlz-se ne oa ket diwar ar
c'homz oa e veze c'hoarzhet, ar jestroù avat hag ar blegenn a oa trawalc'h.
Max  Linder  a  zo  bet  e-touez  diaraogerien  an  doare-film-se,  heuliet  gant
sevenourien e-giz Buster Keaton ha Charlie Chaplin da skouer.  Pierre Richard,
Louis de Funès pe c'hoazh Jacques Tati a zo troet war ar stumm-se ivez.

Dre  vras,  an  ton  implijet  er  rummad-film  burlesk  a  zo  an  arsoc'hadur,  ar
c’hlichedoù hag al ludresadenn. C'hoari a ra ivez war an treuskomprenidigezh
etre tudennoù ar film, pe etre ar film hag an arvesterien dre douellañ ar re-se.
Er sekañsenn gentañ er stal « Sutherland » e soñjer e implijo Frogs an eoul a-
benn kempenn an nor o wigourat. Ar pezh na vo ket graet. Implijet e vo ar
voest evit derc'hel an nor digor hepken.  N'eo ket poellek ar blegenn nag an
heuliad, ha c'hoari a ra ar burlesk diwar-se.
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Diskouez a  ra  ar  burlesk darvodoù  emsivek.  Pa weler  ar  strollad  paotred o
c'houlenn ur c'hementad divuzul a zour-tan digant ur paotr kozh kousket, bet
gwelet  den ebet  gantañ abaoe ur  pennad mat amzer,  hag eñ o vutunin e-
kichen ar blomenn strilh eoul padal e vez diskouezet d'an arvesterien ar panell
a zifenn ouzh an dud d'hen ober. «Komik a blegenn » (comique de situation) a
vez graet deus an dra-se. Peotramant c’hoazh ar vamm kousket gant ur baelon.

O welet an holl  dud asambles, ar c'hengred etre annezidi  ar gumuniezh, ur
santimant « feelgood movie » a sav en arvesterien, da lavarout eo e ro berzh
d'ar  galon.  Ar  santimant-se  a  gaver  e  filmoù  all  evel  The  full  Monty,  Billy
Elliot ...
Ton hollek The Runway a zo bet raksoñjet evit en em rofe an dud da c'hoarzhin
ha da gaout ur pennad-amzer plijus. Traoù fromus a gaver ennañ ivez, gant
istor Paco, da skouer, a wel Ernesto giz e dad pe e vignon kollet.

Ar sonerezh

A-viskoazh ez eus bet deus ar sonerezh er sinema. Da vare ar sinema « mut » e
veze ambrouget un abadenn sinema gant ur soner pe ouzhpenn. Evit filmoù zo
e veze skrivet kevrelennoù espres-kaer evit  ar film, hag int  roet d'ar salioù
sinema evit ar soner(ien). Hiziv an deiz c'hoazh e kaver filmoù gant tonioù bet
skrivet a-ratozh-kaer evit ar film. E mod all e c'hell ober ar sevener gant tonioù
a zo dija anezho. Forzh penaos e vez atav deus ur gwir dibab sonerezh gant ar
sevener. Ur perzh pouezus a zo ganti : kreñvaat ur santimant eztaolet gant ar
skeudenn.  Aon,  plijadur  pe  an huñvre  da  skouer  a  zo  santimantoù  a  c'hell
bezañ skeudennaouet gant ar sonerezh.
Ar burlesk a c’hoari war ar sonerezh hag an trouzioù evit reiñ da c’hoarzhin.
Sonerezh lusket mat a vo lakaet war ur sekañsenn redadeg poursuiñ etre ul
laer hag an archerien da skouer. Dre lakaat ur sonerezh kevrinus gant suspens,
ne vo ket deus ar memes santimant gant an arvesterien dirak ar sekañsenn.

Sonerezh a-ziabarzh ar  film a gaver ivez er  filmoù,  da lavarout  eo e weler
gwelet orin ar sonerezh er skeudenn, ha sonerezh diavaez ar film a zo ivez, pa
ne weler ket an orin.
Ur plas a-bouez a vez roet d'ar sonerezh er film The Runway, hag en holl filmoù
sevenet gant Ian Power dre vras : gant Buskers6 (2000) hag ar paotrig o kanañ
Dirty old town  er straedoù ha betek  Dental Breakdown (2009) ar gomedienn
war gan, hep disoñjal ar vruderezhioù bet savet gantañ, pe  The Runway, un
implij dedennus deus ar ar sonerezh a zo evit kas an istor da benn.

Kavet e vez tri  doare sonerezh er film  The Runway :  sonerezh startijennek,
sonerezh siouloc'h ha sonioù kevrinus.
Doareoù sonerezh disheñvel a c’hell bezañ klevet er memes sekansenn. War
ton nerzhus "Romeos on Fire" (The Stunnings) emañ ar baotred e fin ar film o
redek war-zu ar c'harr-nij, gant Ernesto, nevez dibac'het. Troc'het vez trumm al
lusk-se gant un ton dousikoc'h evit ur sekañsenn fromus gant Ernesto a lavar

6 Buskers=muzisianed o seniñ er straedoù
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"Somos amigos" da B/Paco, hag eñ o pokat d’ar vamm. Hag ar redadeg betek
ar c'harr-nij a grog en dro kerkent, lusket gant "Romeos on Fire" en dro.  
Diouzh  dibab  ar  sonerezh  e  vo  santet  santimantoù  disheñvel  gant  an
arvesterien.

Ar youl hag ar feulster kaset gant ar sonerezh startijennek

An doare sonerezh-se, komzoù ganti, a ro lusk d'an istor ha youl d'an tudennoù
d'ober tra-mañ-tra, hag a gav he orin pe e diavaez ar film, pe e diabarzh ar
film, gant sikour paotr ar radio.
Eddy, an animatour e penn ar radio maez lezenn a soñj dezhañ emañ kuzhet
dre m’emañ en e zourell e foñs ur park, padal e oar an holl ez eus dioutañ eno.
O vezañ kludet a-us d'an holl e vez gouezet pep tra gantañ hag ar santimant
hon eus e vez o tibab ar sonerezh hervez tro-spered an annezidi, evel ma vefe
eñ liammet ganto. Bez e c‘hallo kousket pa vo kontant ar gumuniezh o labourat
war ar c'harr-nij pe lakaat a raio sonerezh nerzhus pa darzho un den, ken skuizh
ha ken gwasket m‘emañ gant ar gumuniezh serret warni he-unan. Un doare
aliañs a zo etre Eddy hag an daou vignon, Paco ha Frogs, p'emañ ar vugale oc'h
ober sotonioù (en digoradur) war an hent-houarn, pe o vannañ mein ouzh ar
prenester er sekañsenn da heul, pe o laerañ Sutherland goude. Evel ma vije o
sikour anezho deus e zourell, e lako sonerezh startijennek hag e raio memes
doare jestroù en ur zañsal hag ar vugale o redek pe o vannañ mein. Ar fed
tremen eus talenn ar  vugale da dalenn paotr  ar  radio,  gant  ar  memes ton
sonerezh, a ziskouez splann pseseurt liamm a zo etrezo.
Heuliañ a reer Grace a zistro d’he zi en ur skeiñ lusk an ton radio ouzh rod-stur
he oto.  An hevelep sonerezh a vo klevet en ti pa hucho o kavout Ernesto er
strinkadenn, betek ma roio ur "gastelodennad" war e benn, dirak an archer. Ar
santimant hon eus e ro Eddy ton d'an darvoud.
Dre vras e sav ar santimant « feel good moovie » diwar sonerezh startijennek
ar film, pe e teufe deus a-ziabarzh ar film pe deus a-ziavaez. Ul liv dizramaek a
zo war ar sekañsoù feulz hag ul liv entanus war ar sekansoù kengred.

Sonerezh dous evit prantadoù tostoc’h deus an tudennoù

N'eus ket a gomzoù ganti, nemet son ur benveg o c'hoari, gitar an aliesañ, evit
ambrougiñ kaozeadenn an tudennoù p’emaint o tigeriñ o c'halon. Reiñ a ra ul
liv fromus war ar sekañsenn. War an doare ton sonerezh-se eo e vez Paco o
komz gant Ernesto deus e vignoniezh gant Froggs, deus e dad, peotramant e
vez Paco o kemer dorn Ernesto ha hemañ kousket dindan gwele ar c’hrennard.
Tud all a vez ‘giz douget gant ar sonerezh evit komz ha lavar o soñj. Sekañsenn
Grace hag Ernesto da skouer p’emaint o reiñ pep e soñj war an darvoudoù, hep
bezañ  komprenet  gant  egile  abalamour  d'ar  yezh,  a  echu  benn  ar  fin  war
"Grace, pardon (=digarez)" asambles gant sikour ar sonerezh.
Gwechoù all e vez taolennet tro-spered an tudennoù dre ar sonerezh. A-raok
kavout diskoulm an tarv, e weler ar skipailh paotred harpet o c'hein ouzh ar
voger, en disheol, hag int ket gwall awenet gant ar fed kempenn ar c'harr-nij ...
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Sekañsennoù douget gant sonioù kevrinus

Fiziañs o deus an arvesterien en istor hag en tudennoù, ha pa n'anavezfent ket
anezho kalz, betek ma vefe silet sonioù kevrinus, p'emañ Ernesto o kuzhaat
emrodez da skouer. Kompren a reer neuze e vez kuzhet traoù gant Ernesto,
istorioù luziet gantañ. Un doare suspens a zo krog diwar neuze, bouetaet gant
sonioù kevrinus all evit diskouez ne dro ket mat an traoù. Er c'harr-nij e weler
Ernesto, Paco ha Frogs o komz. Ur wech aet kuit an daou vugel, ez aio Ernesto
deus an tu-kleiz d'an tu-dehou, o taolenniñ ar cheñchamant etre ar pezh a gred
diskouez hag ar pezh a vez kuzhet gantañ :  lusket kement tra gant  sonioù
kevrinus.  Kreñvaat  a  ra  ar  suspens  evit  an  arvesterien.  Echuiñ  a  raio  gant
Shutterland a ro ar bistolenn dezhañ.
Muioc’h-mui e vo deus sonioù kevrinus evit kreñvaat ar suspens, betek ma vo
diskoachet sekredoù Ernesto er fin.
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CH / EVIT MONT PELLOC'H

Bugaleaj ha sinema

Dear Frankie

Sujed ar bugaleaj a zo bet kavet alies e don istor ar sinema. Bez zo bet deus
filmoù savet evit ar vugale ha filmoù c'hoariet gant ur bugel da vihanañ, ur rol
pouezus gantañ. Alies emañ rol pennañ an istor gant ar bugel, ha diwar e sav-
poent eo e komprener an istor. Diskouez a ra d'an arvesterien e zoare da welet
ar bed hag ar santimantoù boutin a reer anezho :  ar garantez, an dispi,  an
dienez, ar frankiz, ar reveulzi, an darempredoù gant ar re all, dibaboù pouezus
ar vuhez, klask war-lerc'h e identelezh hag e bersonelezh …
N'ez  eus  santimant  a  zreisted  ebet  er  filmoù-se,  nag  hini  an  tadelouriezh.
Diskouezet e vez an haroz bugel evel un dudenn disheñvel ha gouest.

Gall  reer  ober  liammoù  etre  filmoù  zo.  Gant  ar  film  Dear  Frankie  (Shona
Auerbach, 2004) e c'haller keñveriañ The Runway : istor ur vamm eo, Lizzie, a
vez o livañ gevier  d'he mab,  Frankie,  diwar-benn an tad,  evit  talañ  ouzh e
ezvezañs. Reiñ a ra da Frankie da grediñ eo martolod e dad, hag evit hen ober
e skriv ar vamm kartennoù post deus a bell vro a-berzh an tad da Frankie. An
istor familh ha doareoù ober ar mammoù o livañ gevier d'o mibien diwar-benn
an tad a zo boutin en daou film.

Ernesto a c'hellfemp kenveriañ gant E.T., marsian deuet deus ur blanedenn all
ha degemeret en ur vro dianav a-fed lec’h ha yezh, gant un annezad yaouank.
Eliott zo ur paotrig alies e-unan hag a zo aet kuit e dad, evel Paco. Gant Elliott e
vez  graet  war-dro  E.T.  ha  gant  Paco  vez  graet  war-dro  Ernesto.  An  daou
estrañjour kollet a zo o klask war-lerc'h ur pellgomz evit kelaouiñ tud o bro deus
ar pezh a c'hoarvez ganto. Ur pellgomz egor a vo klasket. An estrañjour a zo
degemeret mat gant ar paotrig, ha sikour a raio anezhañ da zistrein en e di.
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Tem ar  bugaleaj  a  zo  pouezus  e-barzh  The  Runway ;  ur  rol  ispisial  a  vez
gouestlet d'ar vugale. Al lodennoù fromusañ a zo gant Paco, hag al lodennoù
burlesk gant an dud deuet. Luet vezont ha goap a vez graet diouto, padal e vez
diskouezet Paco evel ur paotrig fin ha sirius.  Ur sell a-barfeted a zo war Paco.
Re louarn eo hemañ pa vez o c’hoari gant ar gumuniezh, d’ober dezhi mont
war-zu e c’hoantoù dezhañ, e huñvre. Hep gouzout dezhañ avat, e cheñcho tro
spered  ar  gumuniezh  dre  c’houlenn  outo  kinnig  o  skoazell  da  Ernesto.  Ur
raktres kengredel a vo dioutañ neuze.
Buskers, ar berr-film kentañ bet savet gant Ian Power (2000), a ziskouez ivez ur
paotrig sirius ha gouest, emzivat moarvat, rediet d'ober e-unan war e dro.
An diveiz, ar stad boutin d'an holl  vugale, a zo difennet e filmoù Ian Power.
Adpaket gant o fanedenn e rankont bezañ kirieg. N'eo ket ur bugel a welomp
er film neuze met un den-gour.

A-hed an hent-houarn

Promesa ur veaj, ur vuhez nevez, eñvorenn un den aet d'ar broioù pell pe trouz
un dañjer  o tont.  Pep hini  ac'hanomp a wel,  dre soñjal  el  liammoù etre an
trenioù hag ar sinema, skeudennoù disheñvel o tont war e spered. Abaoe penn-
kentañ ar sinema ez eus bet deus ul  liamm kreñv etre ar 7vet arz  hag an
trenioù. Ganet int bet d'ar memes koulz. E 1895 o deus ar vreudeur Lumière
leurenniet an trenioù e La Ciotat ha, hervez ar vojenn, un nebeut mizioù war-
lerc'h, e vije tec‘het kuit arvesterien zo a grede e oa an tren o tont maez eus ar
skramm. Dibaoe eo bet moullet war ar pelikul kement a skeudennoù peurbadel
ma  vefe diposubl sevel ur roll anezho. Met un nebeut re a c'hell diskouez un
tamm na pinvidik oa an darempredoù etre ar sinema hag an trenioù.

N'eus ket pell zo eo bet kinniget Snowpiercer (2013) gant Joon Ho Bong, tamm
pe damm diwar-benn istor an deluj. War bouez an dud a zo e-barzh un tren ne
chom den ebet ken war an douar. Produet e vez gant an tren-mañ e-unan an
energiezh en deus ezhomm a-benn mont war-raok ha setu an tren o treiñ tro-
dro d‘an douar dizehan, bloaz goude bloaz. E penn an tren, ar mestr, an hini en
deus krouet ar mekanik dipeurbel (Ed Harris). El lost  an tren e kaver an dud
baour. En o zouez e weler un den en defe c'hoant da cheñch penn d'ar vazh (pe
d'an tren kentoc'h). Kontet e mod-se e tiskouez bezañ skrijus un tamm met ar
film-mañ zo skeudennet ha leurenniet brav. Eus a-bell e tiskouez bezañ tres ur
blockbuster warnañ met pa seller a-dost e kaver ennañ traoù don dic'hortozet.

The general (1926) a denn eus ur rummad filmoù tren disheñvel c'hoazh, pa’z
eo  an  tren  un  dudenn  a-bezh,  gant  ur  perzh  merkapl.  Da  vare  ar  brezel
Sesesion e vez laeret un tren. Johnnie, e vekano, en deus da vont war e lerc'h
davit tachenn an enebourien ha da gas anezhañ en-dro d'ar gêr. Dreistordinal
eo perzh Buster Keaton barzh ar film peogwir e seblant aes d'ober pezh a ra an
aktour.

Alies e vez liammet an trenioù gant bed an huñvreoù. E-barzh  Hugo Cabret
(2012), sevenet gant Martin Scorsese, emañ ar paotrig emzivat war an hent-
houarn p'emañ an tren oc'h erruout (ur referañs da  La Bête humaine  zo bet
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graet gant ar sevener d'ar poent-se). Da vare ar stok e tihun ar paotr bihan
betek ma vez komprenet emañ hennezh oc'h ober un huñvre fall all. E 2013 ez
eus bet kinniget ur skouerenn-all gant Huñvreoù aour, a gont istor krennarded
a orin  eus Bro Gwatemala o  deus c'hoant  da zivroañ e Stadoù Unanet  dre
heuliañ an hent-houarn. Met seul dostoc'h e vezint eus Bro Abraham Lincoln
seul belloc'h e vezint eus o huñvreoù aour.

E-barzh  ur  bern  filmoù  deus  Afred  Hitchcock  e  veze  kavet  trenioù  ivez.  E
Shadow of a doubt (1943) e weler an eontr Charlie oc'h erruout gant an tren. O
vont maez eus siminal an tren ez eus moged du, ar sin a dalvez emañ erruet an
diaoul..  Er fin toud e vez diskoulmet ar jeu 'barzh an tren c'hoazh, ha deuet
gwenn ar moged da vezañ. Strangers on a tren (1951) a ginnig un istor all. Er
penn-kentañ ez a kuit an tren eus an ti-gar. Mont a ra war-eeun ha treiñ a ra a-
zehou en ur cheñch linenn-houarn. Planedenn an haroz he deus troet da fall.

Skouerioù all a c'heller kavout e-lec'h m’eo an trenioù benvigi, skeudennoù pe
arouezioù un tremen eus ur bed d'egile.  Dead man (1995), sevenet gant Jim
Jarmusch,  a gont istor  ur c'hontour,  Bill  Blake,  a ‘z  a gant an tren davit  ur
gêriadenn vihan kollet 'barzh kornog gouez ar Stadoù-Unanet. Muioc'h eget ul
lec'h spontus anezhañ eo : ar purgator. 

Ian Power  erfin,  e  penn-kentañ  The Runway,  a  seblant  lidañ ar  sinema dre
ziskouez deomp skeudennoù eus Paco dindan an tren pa vez o tremen,  pe
skeudennoù all  eus Frogs a-dreñv an tren. A-frapadoù eo ar sekañsenn-mañ
evel ma oa lod eus ar filmoù kentañ, gant daouzek skeudenn dre segondenn.
An dibab teknik-mañ a ro deomp ar santimant eo bev da vat ar baotred vihan.

Un  elfenn  a-bouez  eo  an
trenioù e penn kentañ ar film.
Digeriñ  a  ra  ar  film  war
skeudenn an oabl, ur c'harr-nij
o  tremen,  filmet  amspluj7.
Gant ur c'hoari  stern/amstern8

e komprener goude, o welout
Paco filmet spluj9,  emañ eñ o
sellet  ouzh  ar  c'harr-nij.
C'hoant  gantañ  mont  kuit  da
veajiñ  marteze.  Diwezhatoc'h
e komprener emañ gourvezet
war an hent-houarn, o c'hortoz
e tremenfe an tren.  Ur c'hoari
dañjerus  an  hini  eo.
Seblantout a ra Paco enaouet un tamm gant e vuhez ha c'hoari a ra ganti.  Ur
wech tremenet an tren e vez gwelet anezhañ o redek asambles gant Frogs, war
an hent-houarn, da heul an tren, pourchaset gant un den o huchal warno.  An

7 Amspluj= sell ar c'hamera a zo troet war zu an erc'h
8 Stern/amstern : Kemeromp skouer ur gaozeadenn etre div dudenn. An dalenn stern a film un 

dudenn hag an dalenn amstern a film eben. Tremenet e vez d'eus un dalenn d'eben er 
memes sekañsenn.

9 Spluj= sell ar c'hamera a zo troet war zu an traoñ 
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tren a vefe arouez o hunvreoù marteze, arouez bed an diavaez. Met tremen a
ra hep chom a-sav… Ernesto a vo paotr an diavaez, deuet gant ur c'harr-nij,
hag  a  cheñcho  buhez  ar  gêriadenn,  un  doare  evit  an  holl  da  veajiñ,  da
huñvreal… 

Ar sinema e bro Iwerzhon 

Ur sell war ar sinema iwerzhonat

Betek ar bloavezhioù 70 n'eo ket bet diorroet ar produiñ filmoù e Bro Iwerzhon
abalamour d'ar c'hudennoù politikel ha sokial a oa er vro. Met a-viskoaz eo bet
disachet sevenerien filmoù gant Iwerzhon. Ur bern filmoù a zo bet savet war
istor  Iwerzhon  gant  tud  eus  an  diavaez,  Saozon  hag  Amerikaned.  Filmoù
brudet-tre a zo bet graet : L’homme tranquille e 1952 pe c'hoazh diwezhatoc'h,
er bloavezhioù 90,  Braveheart, c'hoariet gant Mel Gibson pe Il faut sauver le
soldat Ryan sevenet gant Steven Spielberg.

Adalek 1975 e oa krog an traoù da cheñch. E 1977, e oa bet sevenet Exposure
gant Keran Hickey, ur gomedienn war revelezh ar baotred e Bro Iwerzhon. E
1978,  e oa bet  sevenet Poitin,  gant  Bob Quinn,  ur  film-etre e gwezeleg.  Ur
sinema iwerzhonat a zo ganet d'ar mare-se.  E 1981 e oa bet krouet «  Burev ar
film iwerzhonat » evit  arc'hantaouiñ filmoù ha sevenerien ar vro.  Lakaat en
deus  war-wel  sevenerien  filmoù  evel  Neil  Jordan  (Angel),  Pat  Murphy
(Maeve hag Anne Devlin), Joe Comerford, Cathel Black pe Peter Ormrod.
War  ziorren  buan  eo  aet  ar  produiñ  filmoù  e  Iwerzhon.  Ur  bern  filmoù
iwerzhonat o deus bet prizioù dibaoe : palm aour Festival Cannes (The Wind
That Shakes The Barley), An arzh aour e Berlin (Bloody Sunday) ha Leon Aour
Venisia (The Magdalene Sisters).

Kalzig a gomediennoù a zo bet savet er bloavezhioù 90. Trawalc'h a filmoù a oa
bet a-raok war istor kriz Iwerzhon : ar vroadelouriezh, an divroañ. Mont a ra
gwelloc'h gant stad ar vro d'ar mare-se : stabilaet eo e keñver ar politikerezh,
an ekonomiezh... Poent eo profitañ bremañ. Kaout plijadur ha lakaat an dud da
c'hoarzhin a zo deut da vezañ ar pep pouezhusañ.
Ian Piower n'eus bet c'hoant troc'hañ gant an doare filmoù sirius e zo bet graet
kalzig e Iwerzhon. Ur bern sevenerien yaouank eveltañ o deus c'hoant cheñch
penn d'ar vazh er sinema iwerzhonat, evit dont a-benn da skignañ filmoù maez
eus Iwerzhon.

Kalzig a filmoù e gwezeleg a vez kavet  ivez bremañ rak bezañ zo deus ur
chadenn skinwel e gwezeleg,  arc'hantaouet gant ar Stad. Galvoù a vez graet
ha yalc'hadoù a vez roet gant ar skinwel-se evit sevel filmoù e gwezeleg. N'eo
ket bet graet kalz filmoù hir faltazi e gwezeleg koulskoude.
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Elfennoù iwerzhonat er film   The runway

Un nebeut elfennoù a ro da soñjal eo bet filmet ar film e Iwerzhon : digoret e
vez ar film gant ur ganaouenn savet gant U2, maezoù Iwerzhon a vez anavezet
diouzhtu e penn kentañ ar film, Guiness a vez evet gant an dud en davarn,
paotred an IRA a zo e-barzh ar jeu. Temoù-zo er film a gaver ivez e-barzh kalzig
a filmoù iwerzhonat. Alies e vez lec'hiet an istorioù e kêriadennoù bihan war ar
maez,  evel  er  film  The runway.  E-pad pell  eo  bet  Iwerzhon ur  gevredigezh
paour o chom war ar maez. Kriz e oa ar vuhez. Kalz tud dilabour o deus ranket
divroañ.  Santet  e  vez  an  endro-mañ  er  film,  skeudenn  ur  geriadenn  vihan
hanter kousket. krennarded kollet, lamponed, tud yaouank dilezhet gant an dud
deuet a vez gwelet kalzig er filmoù iwerzhonat ivez. Liammet eo diaesamantoù
ar  grennaded gant  ur  gevredigezh tenn.  Er  gomediennoù iwerzhonat  e  vez
graet goap en un doare aes eus an dud e penn ar gevredigezh, pezh a weler
gant The Runway. Ezhomm o deus an dud da c'hoarzhin deus ar bolitikerezh.

Dibab advouezhiañ   The runway

E Festival ar Mediaou keltiek e 2011 e oa bet dizoloet ar film The runway gant
skipailh Dizale. Ur priz a oa bet roet d'ar film eno. Ur gomedienn plijus evit ar
familh  a-bezh  eo  The  runway.  Mat  eo  kaout  seurt  kinnigoù  e  brezhoneg.
Kinniget eo bet neuze gant Dizale d'ar chadennoù lec'hel e Breizh. Ar wech
kentañ e oa dezhe advouezhiañ ur film e brezhoneg hep na vefe advouezhiet e
galleg a-raok.  Dedennus eo rak sur eo mod-se n'eo ket bet gwelet  gant ar
vrezhonegerien a-raok, e galleg. Ar brezhoneg a servij neuze da zizoloiñ filmoù
nevez n'aller ket gwelet aes mod-all.
Dedennus eo evit skipailh Dizale mont da Festival ar mediaou keltiek bep an
amzer, evit gwelout pezh a vez graet er vroioù all ha kaout mennozhioù filmoù
da advouezhiañ pe da broduiñ.
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Geriaoueg

An elfenn zistigner :  un  elfenn  hag  a  lak  an  harozh  da  heuliañ  hent  an
avantur (Elément déclencheur)
Komedi war gan: ur rummad-film eo, gant divizoù kanet.
Komedianeta : ober un dibab e-touez ur bouchad tud evit kavout un aktour 
gouest da c'hoari an dudenn.
Komedienn : un doare-film eo o vezan lakaat da c'hoarzhin e bal pennan.
Piped : pezh a c'hoarvez hag a lak an harozh da gemer un diviz hag a cheñcho 
e hent (Pivot)
Spluj/amspluj : pa vez filmet spluj, sell ar c'hamera a zo troet war zu an traoñ
(Plongée), hag er c'hontrol, pa vez filmet amspluj sell ar c'hamera a zo troet
war zu an nerc'h (Contre-plongée)
Stern/amstern : Kemeromp skouer ur gaozeadenn etre div dudenn. An dalenn
stern a film un dudenn hag an dalenn amstern a film eben. Tremenet e vez
d'eus un dalenn d'eben er memes sekañsenn. (Champs/Contre-champs) 
Trajedienn : un doare-film eo, siriusoc'h eget ar gomedienn

Evit gouzout hiroc'h :
Daoulagad Breizh

02 98 92 97 23 – daoulagad.bzh@orange.fr
www.daoulagad-breizh.org
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