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ARDPHORTFÓILIÓ – STAIDÉAR CLEACHTÓRA, 
EAGARTHÓIR: MICHAEL KAHN

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE

Forléargas
Is eagarthóir scannán 
Meiriceánach é Michael 
Kahn atá aitheanta as 
an chomhoibriú fada 
atá déanta aige le 
Steven Spielberg agus 
as líon ainmniúchán ar 
Dhuaiseanna an Acadaimh 
atá ina churiarracht; ocht 
gcinn san iomlán, agus bhain sé trí cinn as Raiders 
of the Lost Ark (1981), Schindler’s List (1993) agus 
Saving Private Ryan (1998).  Ní go dtí ar na mallaibh 
a thosaigh sé ag déanamh eagarthóireachta go 
digiteach in áit ar scannán.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid eagarthóireacht chomhthreomhar / 

trasghearradh, mar a dhéantar in Schindler’s List 
mar a léiríonn sé an difear idir saol na nGiúdach 
sa champa agus stileanna maireachtála Schindler 
agus na Naitsithe

• Úsáid pointí féachana iolracha agus pointí 
féachana a bhogann, mar shampla in The 
Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn 
(2011), nuair a thagann cuairteoir chuig teach 
Tintin, athraíonn an pointe féachana idir gach 
carachtar

• Úsáid gearrthacha níos fadálaí, mar is féidir a 
fheiceáil in Jurassic Park (1993) agus an brú á 
mhéadú go díreach roimh theacht ar scáileán an 
Tyrannosaurus Rex den chéad uair

• Úsáid ceartú datha, mar shampla, cuma leamh 
smeartha radharc na trá in Saving Private Ryan, 
draenáil an datha ó na radhairc chatha in War 
Horse (2011) agus radharc na gabhála ag Balla 
Bheirlín in Bridge of Spies (2015)

• (cé nach teicníc a aithnítear leis í) Úsáid 
gearrthacha díreacha atá ag sioncrónú go cuí leis 
an dearadh fuaime, mar a tharlaíonn i sraitheog 
amháin ceithre nóiméad in Saving Private Ryan 
ina bhfuil 50 gearradh, iad uilig sioncronaithe le 
fuaim na bpiléar

Roinnt téacsanna molta:* 
Raiders of the Lost Ark, Steven Spielberg (1981)

Schindler’s List, Steven Spielberg (1994)

Saving Private Ryan, Steven Spielberg (1998)

Lincoln, Steven Spielberg (2013)

Bridge of Spies, Steven Spielberg (2015)

*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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