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Forléargas
I ndiaidh dó obair a 
dhéanamh i scannáin 
faisnéise, cuireann Barry 
Ackroyd an cur chuige 
céanna i bhfeidhm anois 
i saothair ficsin. Leis an 
stiúrthóir Ken Loach, 
tá teicnící réalaíocha ó 
scannáin faisnéise, amhail úsáid an
cheamara láimhe, curtha i bhfeidhm aige 
ar dhrámaí leathsheiftithe bunaithe ar 
shaincheisteanna sóisialta, amhail Ae Fond Kiss 
(2004).

Agus é ag obair leis an stiúrthóir Paul Greengrass, 
tá an cur chuige céanna curtha i bhfeidhm aige ar 
scéalta atá ar scála níos mó agus a mbíonn a lán 
aicsin iontu, scéalta ar nós Captain Phillips (2013), 
scannán coscrach atá bunaithe ar fhíorscéal faoi 
long a fuadaíodh ar an mhórmhuir.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid an tsolais atá ar fáil agus scannánú á 

dhéanamh taobh amuigh, amhail grian gheal an 
fhásaigh in The Hurt Locker (2008) agus an solas 
liath nádúrtha sa dráma réalaíoch Raining Stones 
(1993)

• Úsáid cheamara láimhe, mar shampla in obair 
Ackroyd le Ken Loach ar scannáin ar nós Ae Fond 
Kiss agus Raining Stones (1993) agus ina chuid 

oibre le Paul Greengrass mar shampla in Captain 
Phillips

• Úsáid shamhlaíoch de lionsaí fadfhócais chomh 
maith le hobair cheamara láimhe le himprisean 
níos mó a thabhairt de chinéiteachas agus de 
ghluaisne, mar a fheictear ar fud The Hurt Locker 
agus Green Zone araon (2010)

Roinnt téacsanna molta:* 
Raining Stones, Ken Loach (1993)

Ae Fond Kiss…, Ken Loach (2004)

United 93, Paul Greengrass (2006)

The Hurt Locker, Kathryn Bigelow (2008)

Green Zone, Paul Greengrass (2010)

Captain Phillips, Paul Greengrass (2013)

*Iarrtar ort a thabhairt do d’aire gur féidir go bhfuil scannáin 
teastas 18 i measc corpas scannánaíochta cuid de na cleachtóirí 
atá sa chomhad 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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