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Forléargas
Is scríbhneoir, stiúrthóir 
agus léiritheoir Ceanadach 
é James Cameron, duine 
de na déantóirí scannán 
is rathúla i stair na 
scannánaíochta mar gheall 
ar an tuiscint iontach atá 
aige ar struchtúr scéil, ar 
an úsáid nuálach a bhaineann sé as maisiúcháin 
speisialta agus an mháistreacht atá aige ar 
amharcíomhá mhórthaibhseach.

Go luath sna 1980idí, chuaigh Cameron isteach 
i dtionscal na scannánaíochta mar theicneoir 
agus dearthóir maisiúchán speisialta, ag cur 
mionsamhlacha agus pictiúir mhataí ar fáil do 
scannáin ar nós Escape from New York (1981) agus 
Battle Beyond the Stars (1980). Ba luachmhar ar fad 
an bunús a fuair sé maidir le seachmaill a chruthú 
ar bhuiséad beag agus chuir sé an saineolas seo 
i bhfeidhm ar an scannán a d’oscail an doras dó, 
The Terminator (1984), scannán aicsin ficsean 
eolaíochta nach raibh aige ach buiséad measartha, 
atá clúiteach as aicsean teann agus obair 
shuntasach le maisiúcháin speisialta. 

I ndiaidh rath The Terminator, bhog Cameron 
ar aghaidh le léiriúcháin níos mó agus níos 
uaillmhianaí a dhéanamh, lena n-áirítear an 
scannán uafáis ficsean eolaíochta Aliens (1986), 
an scannán leantach sár-rathúil Terminator 2: 
Judgment Day (1991) agus an scéal rómánsach 
stairiúil a raibh ard-ráchairt air, Titanic (1997).

Is mór-nuálaí teicniúil é, agus bhain a scannáin 
Terminator 2 agus The Abyss (1989) úsáid 
cheannródaíoch as íomhánna ríomhghinte. Agus 
maidir le Avatar (2009), bhí sé suntasach mar 
gheall ar an úsáid iontach a baineadh as teicnící 
le gluaisne a cheapadh, rud a chuir ar a gcumas 
gluaiseachtaí agus gníomhartha daoine a chur 
i bhfeidhm ar neacha casta neamhdhaonna 
ríomhghinte. Cé gur mó a chlú as scannáin ficsin 
a dhéanamh, tá spéis aige ar feadh a shaoil i 
dtaiscéalaíocht faoin fharraige, agus mar gheall ar 
ain spéis seo, rinne sé na scannáin faisnéise Ghosts 
of the Abyss (2003) agus Aliens of the Deep (2005), 
dhá scannán a bhfuil sraitheoga iontach iontu a 
glacadh go domhain faoi dhromchla na farraige.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid na lionsaí uillinn leathan, leithéidí na cinn 

a úsáideadh in The Terminator le linn sraitheoga 
de thóraíochtaí carranna 

• Úsáid na splancfhrámaí, mar a bhfeictear 
seat nó íomhá ar feadh fráma amháin, mar a 
tharla in Aliens, mar shampla, nuair a cuireadh 
splancfhrámaí nó frámaí bána le deireadh 
seatanna inar scaoileadh gunnaí

• Úsáid seatanna teanna eispriseacha de lámha 
nó de chosa, mar a rinneadh in Titanic agus The 
Terminator

• Úsáid soilsiú íosghile, mar shampla in The 
Terminator, an áit a mbaintear úsáid go minic 
as soilsiú ar stíl film noir le róbat marfach an 
scannáin agus a shuíomhanna in LA a shocrú
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• Úsáid cúlsoilsithe, mar shampla in Aliens, mar a 
mbíonn arrachtaí ón spás cúlsoilsithe go minic

• Úsáid na nglóthán daite, mar shampla in The 
Terminator agus Terminator 2 araon, san áit ar 
úsáideadh eochairshoilsiú gorm go minic agus sa 
scannán Aliens, ina mbaintear úsáid shuntasach 
as solas dearg

• Úsáid na bpictiúr mataí, rud a ligeann dóibh 
gnéithe nua a chur isteach i dtírdhreacha, mar a 
tharla in The Terminator, mar a bhfuil banlaoch 
an scannáin ag tiomáint ar bhealach mór san 
fhásach agus tá an radharc seo maisithe le 
scamaill stoirme agus sliabhraon mataí

Roinnt téacsanna molta:*
The Terminator (1984)

Aliens (1986)

The Abyss (1989)

Terminator 2: Judgment Day (1991)

Titanic (1997)

Avatar (2009) 

*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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