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Forléargas
Is beochantóir, stiúrthóir, 
údar agus ealaíontóir 
manga é an Seapánach 
Hayao Miyazaki, a 
bhfuil clú forleathan air 
as na príomhscannáin 
bheoite a dhéanann sé a 
bhfuil samhlaíocht agus 
mionsonraí saibhre ag baint 
leo.

I scannáin ar nós Porco Rosso (1997) agus Spirited 
Away (2001), baineann Miyazaki úsáid as teicnící 
traidisiúnta beochana 2T le scéalta fantaisíochta a 
chruthú atá suite i ndomhain atá mionsonraithe go 
sómhar.
 Is é an léiriú is fearr ar leibhéal seo na mionsonraí 
ina chuid saothar ná an dóigh a n-úsáideann sé 
cúlraí gluaisteacha. Go traidisiúnta, i scannáin 
bheoite, bíonn íomhánna cúlra den spéir ag fanacht 
gan ghluaiseacht. Bíonn spéartha agus cúlraí 
Miyazaki ag athrú de réir a chéile le linn seatanna 
agus radharc agus bíonn scamaill, mar shampla, 
ag gluaiseacht go mall ach go réalaíoch thar an 
fhráma.

Is minic a úsáideann Miyazaki beochan ceallalóide 
le domhain dhraíochtúla a thabhairt dúinn, ina 
bhfuil eachtraí neamhghnácha fréamhaithe i saol 
an ghnáthlae. In Kiki’s Delivery Service (1989), mar 
shampla, insíonn sé scéal cailleach óg a bhíonn ag 
obair san oíche mar aerchúiréir. Tá saol Kiki chomh 
hinchreidte agus atá sé corr mar gheall ar na cúlraí 
mionsonraithe agus an obair dhea-phleanáilte ar 
charachtar, agus oibríonn siad seo i gcodarsnacht 
lena radhairc den draíocht agus den eitilt.

Sa ré s’againne, tá beochan 3T ríomhaireachta 
tagtha i gcomharbas ar fad, nach mór, ar na teicnící 
traidisiúnta inar tarraingíodh cartúin de lámh, 
ach cuireann saothar Miyaka i gcuimhne dúinn go 
bhfuil cumas ag an 2T carachtar a chur in iúl agus 
an lucht féachana a thabhairt chuig saolta difriúla. 
Ó pheirspictíocht an lucht féachana, tá rud éigin 
draíochtúil faoi shaol a fhiosrú a tarraingíodh ar fad 
ó bhonn aníos.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid na gcúlraí gluaisteacha, i gcodarsnacht 

leis an treocht níos traidisiúnta i mbeochan 
ceallalóide cúlraí dobhogtha péinteáilte a úsáid

• Úsáid dearadh carachtar atá eispriseach 
fantaiseach, agus ina mbíonn tréithe an duine 
agus tréithe an ainmhí le chéile ann, amhail 
Totoro ó My Neighbour Totoro (1988) agus laoch 
Porco Rosso

• Úsáid cheamara atá ag gluaiseacht, mar a 
dhéantar sa scannán The Castle of Cagliostro 
(1979), mar a ndéantar sraitheog tóraíocht 
charranna a scannánú mar a bheadh sé ó 
cheamara suite ar cheann de na feithiclí

• Úsáid na gníomhaíochta san aer, ag carachtair 
agus ag an cheamara araon, le saoirse na heitilte 
a léiriú, tróp coitianta in a lán dá chuid scannán
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Roinnt téacsanna molta:* 
The Castle of Cagliostro (1979)

My Neighbour Tortoro (1988)

Kiki’s Delivery Service (1989)

Princess Mononoke (1997)

Porco Rosso (1997)

Spirited Away (2001)

*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
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