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Forléargas
Ba stiúrthóir cróga é 
George Miller a raibh fís 
aige, agus bua ar leith aige 
radhairc anoird a eagrú, 
agus ba mhinic ina chuid 
scannán a bhí míreanna 
seasta iontacha agus 
úsáid smaointeach na 
scéalaíochta miotaí araon.

Ghlac sé inspioráid dhorcha ón tslí bheatha a 
bhíodh aige mar dhochtúir leighis in Iargúil na 
hAstráile nuair a bhí a chéad mhór-rath aige leis 
an chéad phríomhscannán dá chuid Mad Max 
(1979), scannán foréigneach ficsean eolaíochta 
suite san Astráil go luath san am atá le teacht, ina 
bhfuil an tír ag titim as a chéile agus tá bóithre an 
náisiúin i seilbh na ndrong gluaisrothaithe fiáine. 
Tá tóraíochtaí carranna iontacha ann a chuireann 
barr maise ar an scannán agus tá tuiscint ar an 
stíl le feiceáil ann a bhréagnaigh an buiséad íseal, 
agus bhí rath air ar fud an domhain. Bheadh Miller 
ag filleadh ar an domhan sin arís do thrí cinn 
de scannáin leantacha, agus le gach ceann acu, 
chuaigh sé níos faide agus níos faide leis an aisling 
a bhí aige d’Iargúil na hAstráile iar-apacailipteach.

Ní hamháin gur thug sé sainscannáin Mad Max 
dúinn, scannáin a bhfuil sé aitheanta leo, tá saothar 
comh héagsúil déanta aige leis na scannáin do 
pháistí, Babe (1995), Happy Feet (2006) agus a 
scannáin leantach, chomh maith leis an dráma 
fíorshaoil leighis Lorenzo’s Oil (1992).
Ó thaobh stíle de, is maith le Miller dearadh casta 

léiriúcháin agus míreanna réamhshocraithe aicsin 
atá thar a bheith cineamatach, agus mar scéalaí, 
is maith leis struchtúir mhóra mhiotasacha agus 
aircitíopaí a úsáid ina chuid oibre. Go bunúsach, is 
fabhalscéalta do pháistí iad na scannáin Babe agus 
Happy Feet agus cumadh na scannáin leantacha 
Mad Max mar scéalta laochrais iar-Apacailipteacha, 
agus maidir le Lorenzo’s Oil, cé go bhfuil sé 
bunaithe ar eachtraí a tharla go fíor, cuireann sé 
snas an mhiotais ar fhíorthóraíocht leighis.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid an leanúnachas níos déine agus na 

heagarthóireachta gasta, mar atá in Mad Max: 
Fury Road (2015), mar a bhfuil a lán feithiclí ag 
imbhualadh lena chéile agus ní mhaireann na 
seatanna díobh ach níos lú na ceathrú soicinde 
agus tagann na sraitheoga chun cinn ina 
crescendo

• Úsáid na frámála lárnaithe lena chinntiú go bhfuil 
an fhaisnéis uilig atá riachtanach don scéal suite 
i lár gach fráma, mar atá le feiceáil ar fud Mad 
Max: Fury Road

• Úsáid na splancfhrámaí, is é sin, seatanna gairide 
a dtig leo bheith chomh gearr le haon fhráma 
nó dhá fhráma, mar atá in Babe: Pig in the City 
(1998), nuair atá laoch an scannáin ag tabhairt 
aghaidh ar an bhás agus tá splancfhrámaí ag cur 
isteach ar an radharc go minic, a léiríonn an saol 
a bhí aige

• Úsáid an cheamara ag gluaiseacht, amhail 
seatanna gairide traiceála chun tosaigh
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• Úsáid rátaí inathraitheach frámaí, amhail 
mearghluaiseacht, is é sin gníomhaíocht a 
scannánú ar níos lú ná 24 fráma sa tsoicind, mar 
a fheictear go minic in Mad Max: Fury Road

• Úsáid dearadh léiriúcháin samhlaíoch 
mionsonraithe, a bhaineann athearraíocht go 
minic as gnéithe den fhíorshaoil, mar shampla 
in Babe: Pig in the City, is é suíomh an scannáin 
ná ollchathair ilchodach a bhfuil gnéithe de 
gach mórchathair ar domhan ann agus in Mad 
Max: Fury Road ba réada coitianta iad an chuid 
ba mhó de na fearais agus na héadaí a raibh 
athearraíocht á baint astu

• Úsáid bheag den dialóg le sraitheoga fada den 
‘fhíorscannánaíocht’

Roinnt téacsanna molta:*
The Twilight Zone: The Movie (1983) 
(rannán “Nightmare at 30,000 Feet”)

Mad Max: Beyond Thunderdome (1985)

Babe: Pig in the City (1998)

Happy Feet (2006) 

Mad Max: Fury Road (2015)

*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.

Creidiúintí
Gach íomhá le C. Ryder
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