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Forléargas
Is duine de na heagarthóirí 
scannán is mó í Anne 
Coates, agus tá saol oibre 
de bhreis agus seasca bliain 
curtha isteach aici. Is mó 
a clú, is dócha, as an obair 
a rinne sí ar Lawrence of 
Arabia le David Lean (1962), 
an áit a bhfuil an gearradh meaitseála is simplí 
ach is spéisiúla i réimse na cineamatagrafaíochta; 
eagarthóireacht dhíreach ó chipín á mhúchadh go 
dtí éirí na gréine san fhásach.

Sa scannán The Elephant Man (1980), úsáidtear 
na cinntí eagarthóireachta ar dtús le cosúlacht 
mhíchumtha an fhir eilifinte féin, Merrick, a 
choinneáil ina rún go dtí go nochtar sin ar ball. 
An dochtúir atá ag iarraidh cuidiú leis, nuair a 
fheiceann sé Merrick den chéad uair, cuireann 
Coates in iúl cé chomh holc is atá an mhíchuma trí 
ghearradh chuig deoir amháin ag sní síos aghaidh 
an dochtúra.

“Tá an t-uchtach agat seasamh le do chuid 
prionsabal. Agus tú ag déanamh eagarthóireachta, 
ní mór duit na mílte cinneadh a dhéanamh gach 
aon lá agus má bhíonn tú ag braiteoireacht fúthu 
an t-am ar fad, ní bhfaighidh tú a dhath déanta.”
Anne Coates (MovieMaker, 2007)

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid na heagarthóireachta le faisnéis fhíseach a 

choinneáil siar nó a nochtadh de réir mar is mian 
leat

• Úsáid gearradh meaitseála

Roinnt téacsanna molta:*
Lawrence of Arabia, David Lean (1962)

The Elephant Man, David Lynch (1980)

Out of Sight, Steven Soderbergh (1998)

Tagairtí
MovieMaker (2007). Things I’ve Learned as an 
Editor. (ar líne ) Ar fáil ag:  http://www.moviemaker.
com/archives/moviemaking/editing/articles-
editing/things-ive-learned-as-an-editor-2614/  
(arna rochtain 23Ú Márta 2016)

*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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