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Forléargas
Is Rúiseach-Meiriceánach é 
Tartakovsky a d’aistrigh go 
dtí na Stáit Aontaithe agus 
é ina pháiste, agus is ríléir 
ar a chuid oibre go bhfuil 
grá aige do phopchultúr 
Mheiriceá agus do na 
scannáin kung fu agus na 
anime a raibh an oiread sin 
tionchair acu air ar fud na 1980idí agus na 1990idí. 

Ag Cartoon Network, chruthaigh sé an ginias óg /
eolaí mire in Dexter’s Laboratory (1996–2003), 
laoch agus fánaí a bhfuil eolas aige ar na healaíona 
míleata in Samurai Jack (2001–2016) agus Sym-
Bionic Titan (2010–anois), dráma ardscoile le róbait 
ón spás, chomh maith le maoirseacht a dhéanamh 
ar an tsraith bheoite Star Wars: Clone Wars (2003–
2005) a bhain duais Emmy. Chomh maith leis sin, 
d’oibrigh sé ar a lán léiriúcháin eile mar scríbhneoir, 
stiúrthóir, ealaíontóir agus mar bheochantóir, 
sular bhog sé ar aghaidh chuig Sony lena chéad 
phríomhscannán a stiúradh, an scannán beoite 3T 
Hotel Transylvania (2012) agus a scannán leantach.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid beochan ‘tiúlíne’ ar an tseandéanamh 

agus cruthanna simplí déthoiseacha, aithníodh 
iad mar stíl shonrach Cartoon Network le linn 
na 1990idí agus a chuireann cartúin Hanna-
Barbera ó na 1950idí agus na 1960idí i gcuimhne, 

mar is féidir a fheiceáil in Dexter’s Laboratory 
Tartakovsky agus ina chomhoibriú ar The 
Powerpuff Girls (1998–2005), mar shampla

• Úsáid gluaiseachtaí mire agus beoga nach bhfuil 
féideartha san ‘fhíorshaol’, amhail sa tsraith 
bheoite a bhfuil sé aitheanta leis, Samurai Jack

• Úsáid na scáileán roinnte, cóimheasa treoíochta a 
athrú agus frámáil taobh istigh de fhráma

Roinnt téacsanna molta:*
Dexter’s Laboratory (TV, 1996–2003)

Samurai Jack 
(TV, 2001–2004, athchoimisiúnaithe 2016)

Hotel Transylvania (2012)

*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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