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ARDPHORTFÓILIÓ – STAIDÉAR CLEACHTÓRA 
STIÚRTHÓIR: LYNNE RAMSAY

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE

Forléargas
Is stiúrthóir scannán agus 
scríbhneoir ó Ghlaschú 
í Lynne Ramsay, a 
dhéanann scannáin i stíl 
an réalachais shóisialta. 
Is minic a bhíonn a cuid 
oibre dírithe ar charachtair 
Albanacha, ar pháistí agus ar 
thimpeallachtaí duairce an lucht oibre. An scannán 
a rinne sí mar chuid dá céim, Small Deaths, bhain 
sé an Prix du Jury ag Cannes sa bhliain 1996. Is iad 
na scannáin is mó clú dá cuid ná Ratcatcher (1999), 
Morvern Callar (2002) agus We Need to Talk About 
Kevin (2011), a fuair ainmniúchán do BAFTA don 
Stiúrthóir is Fearr. Bíonn a cuid saothair iontach 
pearsanta agus is minic a bhíonn sé ag plé le téamaí 
an dobróin, na ciontachta, an bháis agus a thorthaí. 
Bíonn siad gann ar dhialóg agus ar mhíniú oscailte 
an scéil, bíonn siad úrnua agus dúshlánach agus 
bíonn siad dlúthphearsanta agus míchompordach 
araon. Is minic a mheascann Ramsay aisteoirí 
gairmiúla agus neamhghairmiúla.

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

• Úsáidtear dath agus cineamatagrafaíocht 
eispriseach, mar is féidir a fheiceáil in Ratcatcher 
agus sraitheoga ‘réaltachta’ agus fantaistíochta á 
gcur i gcodarsnacht, mar shampla 

• Úsáidtear frámáil, le faisnéis thábhachtach 
maidir leis an charachtar a chur in iúl agus a 
choinneáil siar, mar shampla, in We Need to Talk 
About Kevin, tugtar na carachtair Eva, Celia agus 

Francis le chéile arís mar theaghlach le linn an 
radhairc ar an chóiste, go dtí go dtagann Kevin 
isteach sa fhráma

 
• Sraitheoga fada gan fuaim, rud a dhíríonn aird ar 

mhionsonraí

• Baintear úsáid áibhéileach as fuaim insinte, mar 
is féidir a chluinstin in We Need to Talk About 
Kevin le glugarnach lítsí Kevin sa dinnéar

• Úsáidtear fuaim chuntraphointeach (seo ceol 
nuair a sheinntear dhá líne shéiseacha atá ag 
teacht salach ar a chéile ag an am chéanna), mar 
is féidir a chluinstin ar fud We Need to Talk About 
Kevin

• Baintear úsáid ghann as mise-en-scène, rud a 
dhíríonn aird ar mhionsonra amháin nó ar roinnt 
mionsonraí sa fhráma, mar bhia leathite agus 
soithí gan ní sa tseicheamh brionglóide i dtús 
We Need to Talk About Kevin, agus úsáidtear 
móitífeanna athfhillteacha físiúla, amhail an 
doras in Morvern Callar

• Úsáidtear dathanna go heispriseach sa 
mise-en-scène, mar an glas ar nós aigéid ar an 
linn snámha in Morvern Callar agus an dearg in 
We Need to Talk About Kevin

• Baintear úsáid spáráilte as eagarthóireacht, agus 
tá radhairc fhada shocra nuair a bhogann an 
ceamara trí theach agus thar na gnáthrudaí a 
bhaineann le saol carachtair

• Úsáidtear eagarthóireacht éilipseach, mar 
shampla in We Need to Talk About Kevin, nuair a 
léimeann an insint chun tosaigh agus siar

Lynne Ramsay
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Roinnt téacsanna molta:*
Gasman (1998) (short)

Ratcatcher (1999)

Morvern Callar (2002)

We Need to Talk About Kevin (2011)

*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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