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Forléargas
Is déantóir scannán 
neamhspleách í Kelly 
Reichardt a bhfuil 
dea-chlú uirthi. Bíonn 
a cuid scéalaíochta 
réalaíocha agus bíonn sí 
ag díriú ar charachtair 
a bhfuil dúshláin mhóra 
mhothúchánacha agus fisiceacha le sárú acu.

Is minic a chuirtear na scéalta seo i láthair mar 
fhíorthurais, turais nach bhfuil cinnteacht ar bith 
ann go mbainfear ceann scríbe amach go sábháilte. 
Is daoine imeallaithe iad a carachtair de ghnáth, 
daoine atá scoite ón tsochaí, agus bíonn sí á lonnú 
i dtírdhreacha agus in áiteanna nach bhfeictear go 
minic i scannáin Hollywood den phríomhshruth, 
cé gur áiteanna iad atá Meiriceánach go smior. 
Mar shampla, tarlaíonn a scéal drámatúil Old Joy 
(2006) i Sléibhte Cascade Oregon, agus is i mbailte 
iascaireachta Alasca atá Wendy and Lucy (2008) 
suite. 

Creideann Reichardt gur meascán í scéalaíocht 
ná scannánaíocht de chomhrá na gcarachtar, 
de shuíomhanna agus de na hábhair fhísiúla a 
roghnaítear. Spreagann sí déantóirí scannán le díriú 
ar an scéalaíocht fhísiúil in áit comhrá, áfach, leis an 
fhírinne a nochtadh.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáidtear insintí a bhaineann le scannáin 

bhóthair agus scéalta thart ar thuras an 
phríomhlaoich, mar shampla tá banlaoch Wendy 
and Lucy ar thuras ag cuardach fostaíocht bhuan 
agus na carachtair in Meek’s Cutoff (2010) is 
ceannródaithe iad sa 19ú haois atá ar lorg saol 
níos fearr i dtíortha leithne oscailte an Iarthair 

• Úsáidtear téiceanna fada agus tostanna fada, ina 
sainmhínítear an carachtar go minic i dtéarmaí 
nach bhfuil siad ábalta labhairt go díreach faoina 
gcuid fadhbanna agus eispéireas, mar a fheictear 
in Old Joy, mar shampla

• Úsáidtear tírdhreacha tuaithe le carachtar a 
léiriú, ar nós na suíomhanna tuaithe in Oregon in 
Meek’s Cutoff agus Old Joy

• Baintear úsáid chruthaitheach as cóimheas 
treoíochta, amhail Meek’s Cutoff, inar roghnaigh 
Reichardt gan a scannán a dhéanamh i 
scáileán leathan (mar a dhéanfadh stiúrthóirí 
de ghnáth agus iad ag iarraidh leas a bhaint as 
mórthaibhseacht an tsuímh) agus ina áit sin, 
rinne sí é sa chóimheas treoíochta 4:3, atá níos lú

Roinnt téacsanna molta:*
River of Grass (1994) 

Old Joy (2006)

Wendy and Lucy (2008)

Meeks Cutoff (2010)

Night Moves (2013)

Certain Woman (2016)
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*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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