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Forléargas
Cosúil le neart nuálaithe 
iontacha eile, d’éirigh 
chomh maith sin le 
nuálaíochtaí Dede Allen 
gur ar éigean a thugann 
muid faoi deara iad. Agus 
sin ráite, níos mó ná aon 
eagarthóir iarchogaidh eile, 
rinne Allen athrú ó bhonn ar an dóigh a ndéantar 
eagarthóireacht ar scannáin phríomhshrutha.

Roimh na nuálaíochtaí radacacha a rinne sise, lean 
an eagarthóireacht sraith rialacha simplí; bhíodh 
radhairc ag oscailt le seatanna leathana agus ansin 
gearradh chuig seatanna meánteanna agus ansin 
chuig seatanna teanna. B’éigean leátáin a úsáid le 
himeacht ama a chur in iúl.

Ag tosú lena cuid oibre ar The Hustler (1960), 
dhiúltaigh Allen do na noirm sin agus thug isteach 
tempos gasta den ghearradh a bhí iomlán nua, cur 
chuige nua neamhlíneach maidir le tógáil radhairc 
agus coincheap an pre-lapping (rádalú roimh ré), 
cleas ina dtosaíonn fuaim ó thús radharc amháin sa 
radharc roimhe sin.

Is fearr a fheictear a stíl, b’fhéidir, i mbuaicphointe 
foréigneach Bonnie & Clyde (1967), ina mbaineann 
sí úsáid as cineálacha seatanna agus píosaí 
scannánaíochta ar luas mallghluaiseachta agus ar 
gnáthluas araon le neas-suí a dhéanamh.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid meascadh píosaí scannánaíochta a 

rinneadh ag rátaí frámaí difriúla

• Úsáid rádalú roimh ré ina dtagann an fhuaim sula 
bhfeictear íomhá

• Úsáid an ghearrtha ghasta

Roinnt téacsanna molta:* 
The Hustler, Robert Rossen (1961)

Bonnie and Clyde, Arthur Penn (1967)

Little Big Man, Arthur Penn (1970)

Dog Day Afternoon, Sidney Lumet (1975)

*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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