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Kathryn Bigelow
Is stiúrthóir scannán 
Meiriceánach í Kathryn 
Bigelow a bhfuil clú mór 
uirthi as an obair atá déanta 
aici i seánra an aicsin, 
seánra a mbíonn ceannas 
ag na fir ann go traidisiúnta. 
Ise an chéad bhean a bhain 
Duais an Acadaimh don 
Stiúrthóir is Fearr le The Hurt Locker (2008). 

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáidtear ceamara láimhe, mar shampla ar 

fud Point Break (1991) agus chomh maith leis 
sin in The Hurt Locker, mar a bhfuil an teicníc 
idirghearrtha le seatanna fada agus seatanna 
statacha agus buama á dhí-aidhníniú

• Úsáidtear téiceanna sínte tumthacha, mar atá 
amhlaidh in Point Break, mar a dhéantar céad 
chuairt an laoich ar oifig saothair allamuigh den 
FBI a scannánú i seat Steadicam neamhghearrtha 
amháin a mhaireann dhá nóiméad 

• Úsáidtear eagarthóireacht luas gasta, mar a 
fheictear sa tóraíocht ar chois in Point Break

• Úsáidtear trasghearradh agus fuaim fhorluiteach 
le naisc a shocrú idir na carachtair, mar a 
fheictear i radharc tosaigh Point Break, mar a 
ghearrann an t-aicsean idir an príomhcharachtar 
ar raon lámhaigh agus námhaid mhistéireach an 
scannáin

• Idirghearrtear sraitheoga mallghluaiseachta le 
seatanna a scannánaíodh ar ghnáthluas, mar 
a dhéantar in The Hurt Locker le pléascadh 
cumhachtach buama a léiriú

• Úsáidtear tírdhreacha contrártha, mar shampla 
in The Hurt Locker, mar a bhfuil contrárthacht 
idir bochtanas agus salachar shaol an 
phríomhcharachtair san Iaráic agus glaineacht 
agus flúirse dathanna san ollmhargadh agus é ar 
ais sa bhaile

• Úsáidtear fuaim insinte agus fhorluiteach, mar 
shampla, in Zero Dark Thirty (2012) mar a bhfuil 
sraith de scairteanna 911 le cluinstin agus an 
scáileán dubh

Roinnt téacsanna molta:*
Point Break (1991)

The Hurt Locker (2008)

Zero Dark Thirty (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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