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Forléargas
Bhí Alan Splet ag obair mar 
chuntasóir, ach thréig sé 
an obair sin le dul isteach 
i dtionscal na scannán 
go mall sna 1960idí agus 
thosaigh sé ag obair sa 
chéad dul síos ar scannáin 
oiliúna do thionsclaíocht. 
Ó na 70idí luatha ar 
aghaidh, thosaigh sé an bhaint fhada a bhí aige leis 
an stiúrthóir David Lynch. An úsáid nuálach a bhain 
Splet as fuaimeanna faighte agus as uigí fuaime 
tionsclaíocha curtha as a riocht, chuir siad stampa 
buan ar shaothar Lynch, rud a chuidigh leis an 
lucht féachana a thabhairt chuig réimsí aisteacha 
nua mar Londain Victeoiriach mhínádúrtha The 
Elephant Man (1980) agus suíomh mistéireach 
fásaigh scéal eipiciúil ficsean eolaíochta Lynch, 
Dune (1984).
 
Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid agus athfheidhmiú fuaimeanna fíora

Bhailigh Splet leabharlann leathan de na 
fuaimeanna seo do chéad scannán Lynch, 
Eraserhead (1977) agus bhain sé úsáid choscrach 
as fuaimeanna gliogracha agus dordáin leictreacha. 
Sa scannán The Black Stallion (1979), bhain Splet 
úsáid úrnua den chineál chéanna as fuaimeanna 

nádúrtha. Mar shampla, bhain sé feidhm as teicnící 
ar nós micreafóin a chur in aice le bolg capaill agus 
é ina rith.

Roinnt téacsanna molta:*
Eraserhead, David Lynch (1977)

The Black Stallion, Carroll Ballard (1979)

The Elephant Man, David Lynch (1980)

Dune, David Lynch (1984)

*Iarrtar ort a thabhairt do d’aire gur féidir go bhfuil scannáin 
teastas 18 i measc corpas scannánaíochta cuid de na cleachtóirí 
atá i sraith na gcomhad fíricí A2 EÍG. Na scannáin seo, má tá 
siad suntasach, b’fhéidir go luafar san fhorléargas iad le cúlra slí 
bheatha a chur ar fáil ach ní bheidh siad liostaithe mar scannáin 
atá molta don staidéar ag CCEA. Is é freagracht an mhúinteora 
a chinntiú nach n-amharcann na daltaí ach ar scannáin a bhfuil 
inneachar agus deimhniúchán fóirsteanach dá n-aois acu.

Tá athbhreithniú déanta ar an deimhniúchán atá ag roinnt 
scannán le blianta beaga anuas. Le tuilleadh sonraí a fháil, 
gabh chuig www.bbfc.co.uk agus úsáid an fheidhm cuardaigh 
deimhniúchán scannán.
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