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Forléargas
Seans maith gurb é Michael 
Bay an figiúr is mó a mbíonn 
daoine idir dhá chomhairle 
faoi sna mórscannáin den 
phríomhshruth. Tá stíl ar 
leith ag baint lena chuid 
scannán agus is minic 
a bhaintear úsáid an-           
chruthaitheach as gramadach na scannánaíochta 
iontu. Agus sin ráite, is minic a chuirtear ina leith go 
bhfuil easpa comhleanúnachais ag baint lena chuid 
saothar, cionn is go mbíonn an ceamara ag bogadh 
i gcónaí agus ní bhíonn luas na heagarthóireachta 
níos moille ná luas mire in am ar bith.

In agallamh ar shuíomh gréasáin Bay, deir sé:  
“I dtéarmaí na radharc aicsin, ba mhaith liom go 
mothódh an lucht féachana go bhfuil siad taobh 
istigh de; go bhfuil siad beo ann agus ní go bhfuil 
siad ag amharc air ó i gcéin.

Is maith liom an lucht féachana a chur ag 
uillinneacha pribhléideacha mar a bhfuil siad á 
mhothú in áit go díreach ag amharc air ag titim 
amach os a gcomhair.” (Miller, 1998)

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid an leanúnachais níos déine le luasanna 

eagarthóireachta iontach gasta, amhail sa 
scannán The Rock (1996) mar a n-úsáideann 
Bay an luas eagarthóireachta gasta seo ionas go 
mothaíonn an tsraitheog tóraíocht carranna go 
bhfuil bombardú ag dul ar aghaidh

• Ag súgradh le scála le saol mórtha den 
tsíoraicsean agus den tsíorchorraitheacht a chur 
in iúl trí lionsa an fhada a úsáid le haicsean ag 
tarlú ar an iliomad plána, mar shampla, i dtús 
Bad Boys (1995) tá seat de charr ag druidim linn 
trí lionsa fada ach frámálann sé an seat ionas go 
bhfuil áit shonrach ag eitleán atá ag tuirlingt sa 
chúlra

• Úsáid seatanna ciorclacha traiceála (seat a 
n-aithnítear Michael Bay leis), mar a dtéann 
an ceamara thart ar charachtar agus iad ag éirí 
isteach sa fhráma agus leanann sé de bheith ag 
eitilt thart air agus é ina sheasamh gan bogadh. 
Cuireann Bay doimhneacht agus gluaisne breise 
isteach sna seatanna seo trí iad a scannánú le 
lionsa zúmála teileafóta a chomhbhrúnn an 
cúlra, ionas go bhfuil cosúlacht air go bhfuil sé ag 
imeacht tharainn go gasta agus an ceamara ag 
bogadh

Roinnt téacsanna molta:* 
Armageddon (1988)

The Rock (1996)

Pearl Harbour (2001)

Transformers (2007)

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Age of Extinction (2014)

Michael Bay
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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 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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