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ARDPHORTFÓILIÓ – STAIDÉAR CLEACHTÓRA, 
EAGARTHÓIR: FRANK J URIOSTE

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE

Forléargas
Is eagarthóir scannán 
Meiriceánach é Frank J 
Urioste, is mó atá clúiteach 
as a chuid oibre ar scannáin 
aicsin a rinneadh go mall 
sna 1980idí agus go luath 
sna 1990idí, amhail Die Hard 
(1988), Total Recall (1990) 
agus Cliffhanger (1993).

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Gaolmhaireachtaí spásúla a shocrú taobh istigh 

de shaol an scannáin aicsin, ag úsáid radhairc 
shoiléire níos leithne de shuíomh sula dtéann 
aicsean an radhairc i ndéine mar is féidir a 
fheiceáil in Cliffhanger agus in Die Hard araon

• Patrúin shoiléire de chúis agus éifeacht a 
choinneáil, ionas, mar shampla, má léiríonn seat 
amháin carachtar ag scaoileadh gunna, feicfear 
an duine nó an rud a bhfuiltear ag scaoileadh 
leis sa chéad seat eile, mar is féidir a fheiceáil sa 
bhabhta lámhaigh sa traein faoi thalamh agus 
seicheamh na leanúna in Total Recall agus ar fud 
an scannáin Die Hard

• Tempo agus luasanna dhifriúla a úsáid, amhail 
sa scannán Die Hard ina bhfuil seatanna a 
mhaireann níos faide ann sna radhairc ina bhfuil 
na carachtair ag idirghníomhú lena chéile i 
gcodarsnacht leis na radhairc aicsin, atá níos 
gasta

Roinn téacsanna molta:*
Die Hard, John McTiernan (1988)

Total Recall, Paul Verhoeven (1990)

Cliffhanger, Renny Harlin (1993)

*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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