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Forléargas
Is beochantóir agus 
déantóir scannáin Seiceach 
é Jan Švankmajer atá 
clúiteach go háirithe as a 
scannáin mhionsaothraithe 
osréalaíocha bheoite. Is 
minic a bhíonn a chuid oibre 
ag brath ar phicteiliú, teicníc 
beochana ina ndéantar 
fíordhaoine a bheochan agus ina nglactar grianghraif 
díobh fráma ar fhráma mar a bheadh mainicíní 
iontu. Tá sé clúiteach fosta as an úsáid a bhaineann 
sé as beochan chré.

Baineann Švankmajer úsáid shamhlaíoch fosta as 
beochan imeacht-ama, ina bhféadfaí eachtra nó 
gníomhaíocht a scannánú ar ráta nach mó ná cúpla 
fráma sa nóiméad, rud a chruthaíonn an chosúlacht 
go bhfuil an t-am ag luasghéarú.

Tá an úsáid a bhaineann sé as fuaim fíorspéisiúil 
ar an dóigh chéanna, agus is minic a úsáideann 
sé fuaimeanna áibhéalacha, agus úsáidtear sin 
go minic le míshuaimhneas a chur ar radhairc de 
ghníomhaíochtaí coitianta ar nós duine atá ag ithe.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid na picteilithe le héifeachtaí osréalaíocha 

a chruthú, mar a fheictear ina scannán gairid 
Food (1992), ina n-úsáidtear na haisteoirí mar 
mhainicíní don bheochan bheo íomhá ar íomhá, 
mar shampla, mar mheaisín díola i gcruth 
daonna

• Gníomhaíocht bheo agus beochan a mheascadh – 
mar shampla, in Little Otik (2000), mar a léirítear 
an carachtar a thug a ainm don scannán mar 
fhigiúir beochan íomhá ar íomhá, ach is aisteoirí 
a scannánaíodh i bhfíor-am iad a thuismitheoirí 
grámhara

• Ag súgradh le scála, mar a fheictear ina chóiriú 
drámata ar shaothar Lewis Carroll, Alice (1988), 
mar a gcuireann Švankmajer scannáin bheo-
aicsin le fearais bheochan íomhá ar íomhá, 
agus mar sin de, tosaíonn sraitheog amháin le 
leagan den bhanlaoch mar phuipéad beoite ach 
malartaíonn an mainicín seo le haisteoir linbh, 
a luaithe agus a ólann Alice posóid a chuireann 
uirthi fás

• Úsáid na maisíochtaí fuaime áibhéileacha, mar 
shampla i radharc ite na gruaige in Little Otik, 
tá fuaim ghiall Otik agus é ag snapáil agus a 
chogaint ar nós ainmhí méadaithe go suntasach

Jan Švankmajer
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Roinnt téacsanna molta:*
Alice (1988)

Food (1992)

Little Otik (2000)

*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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