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Forléargas
Stiúrthóir Sasanach é Edgar 
Wright, a bhfuil tallann 
aige don aicsean agus don 
ghreann. Is le scigscannán 
buachaillí bó, A Fistful of 
Fingers (1994), a thosaigh sé 
a shlí bheatha, roimh obair 
a fháil i gcláir ghrinn ar an 
teilifís, ach mar gheall ar a stíl ghonta fhísiúil, ar 
a scil ag stiúradh aisteoirí grinn agus an tallann a 
bhí aige scigaithris a dhéanamh ar sheánraí, níorbh 
fhada go ndeachaigh sé ar aghaidh chuig obair 
ardphróifíle ar phríomhscannáin.

Cé go bhfuil a chuid scannán clúiteach as an stíl 
shaibhir fhísiúil atá ag baint leo, is leithne agus is 
doimhne a thuiscint ar an scannánaíocht ná mar 
a aithnítear de ghnáth. Tá an úsáid a bhaineann 
sé as frámáil thar barr – rud a chuireann go mór le 
brí na gcomhdhéanamh cibé áit is féidir agus fiú 
na gníomhartha is leimhe ar an scáileán, bíonn 
cuma úrnua chorraitheach orthu. Baineann sé úsáid 
shamhlaíoch i gcónaí as ceol a bhí ann roimhe, agus 
bíonn a úsáid de rac-cheol agus de phopcheol agus 
de cheol fuaimriain ó théacsanna eile, bíonn siad 
ag feidhmiú i gcónaí le barr feabhais a chur ar an 
scéalaíocht. Ní hamháin sin, ach chruthaigh sé gur 
scríbhneoir scripte sciliúil é a bhfuil greim iontach 
aige ar struchtúir scéil.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Seatanna traiceála neamhbhriste, mar a fheictear 

ar dhá ócáid in Shaun of the Dead (2004), mar 
shampla, agus an príomhcharachtar ag tabhairt 
cuairt ar an tsiopa áitiúil

• Úsáid chruthaitheach na frámála agus na 
blocála, mar atá le fail in Shaun of the Dead, mar 
shampla, nuair atá Shaun ag iarraidh cur ina luí 
ar a mháthair nach bhfuil a leasathair go fóill beo 
agus an dóigh a malartaíonn siad suíomhanna 
sa fhráma agus a chuid focal ag dul i bhfeidhm 
uirthi

• Úsáid na heagarthóireachta mire agus na snap-
pheanála, fiú le gnáthghníomhaíochtaí coitianta

• Úsáid na seatanna teanna, na n-uillinneacha 
aisteacha agus na zúmálacha taobh istigh de 
mhontáisí, amhail montáisí den ‘ullmhú chun 
catha’ (tooling up) agus seatanna rítheanna 
agus seatanna ó uillinneacha aisteacha de 
ghnáthrudaí, mar shampla an mhionmhontáis de 
phiontaí á dtarraingt in The Worlds End (2013)

• Úsáid teicnící físiúla ó mheáin eile, mar 
a fheictear in Scott Pilgrim Vs The World 
(2010), mar shampla, atá bunaithe ar shraith 
stiallghreannán a bhfuil a lán tagairtí ann don 
phopcheol agus don fhíschluichíocht agus a 
thógann idéanna físiúla ó na meáin sin
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Roinnt téacsanna molta:*
Shaun of the Dead (2004)

Hot Fuzz (2007)

Scott Pilgrim Vs The World (2010)

The World’s End (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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