
ARDPHORTFÓILIÓ – STAIDÉAR CLEACHTÓRA, 
STIÚRTHÓIR: KEN LOACH

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE

Forléargas
Bhí saol oibre fada ag an 
stiúrthóir Ken Loach, agus 
dhírigh sé ar theicnící 
réalaíocha scannánaíochta 
lena linn le scéalta a insint 
faoi ghnáthdhaoine agus 
faoi shaincheisteanna 
comhaimseartha sóisialta. Is 
minic a bhíonn an údaracht 
chéanna ag baint lena chuid scannán agus a bhíonn 
ag scannáin faisnéise, mar gheall ar an úsáid a 
bhaineann sé as ceamara láimhe. Déanann an 
bhéim a chuireann sé ar stíleanna aisteoireachta 
nádúraíocha an rud céanna. Is minic a dhéanann sé 
scripteanna a scannánú in ord seicheamhach agus 
na radhairc níos moille a choinneáil ó na haisteoirí 
ionas go bhfreagróidh siad le spontáineacht níos mó, 
mar a bheadh eachtraí an scéil ag tarlú dóibh go fíor, 
cionn is nach bhfuil a fhios acu an dóigh a rachaidh 
an scéal chun cinn.

In amanna, tabharfaidh sé ról do dhaoine nach 
aisteoirí iad, a bhfuil a n-eispéiris san fhíorshaol ag 
teacht le heispéiris na gcarachtar atá sé ag iarraidh 
a léiriú. Mar shampla, Brian Glover, a dhéanann ról 
duine de na múinteoirí in Kes (1969), a bhí ag obair 
mar mhúinteoir san fhíorshaol agus nach raibh taithí 
aisteoireachta ar bith aige nuair a tugadh an ról dó.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid cheamara láimhe

• Úsáid suíomhanna fíora

• Úsáid na haisteoireachta nádúraíche

Roinn téacsanna molta:*
Kes (1969) 

Raining Stones (1993)

Ae Fond Kiss… (2004)

*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.
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