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Forléargas
Is beochantóir íomhá ar 
íomhá agus stiúrthóir é Nick 
Park, a bhfuil a lán Oscar 
agus BAFTA bainte aige as 
a chuid scannán fuinniúil 
greannmhar. De ghnáth, agus 
aird á díriú ar na carachtair 
a bhfuil sé aitheanta leo, 
Wallace agus Gromit, tá ardmholadh faighte ag 
saothar Park as a shamhlaíocht ghrinn agus an 
cheardaíocht mhionchruinn a bhaineann le beochan 
na gcarachtar.

Cé nach n-oibríonn sé ach le beochan íomhá ar 
íomhá, bíonn saothar Park iontach scannánúil 
fosta, agus bíonn sé ag tarraingt ar a lán scannán 
agus seánraí clasaiceacha de chuid Hollywood. Tá 
a úsáid den scigaithris ar sheánra i saothair ar nós 
The Curse of the Were- Rabbit (2005) á neartú lena 
úsáid de theicnící soilsithe agus ceamara, amhail 
fócasú tarraingthe agus seatanna craenach, teicnící 
a mbaineann de ghnáth le scannáin beo-aicsin. 
An úsáid a bhaineann sé go minic as eilimintí de 
theanga na scannánaíochta amhail gluaiseacht 
cheamara agus soilsiú, cuireann siad leis an 
doimhneacht chineamatach atá le fáil ina shaothair.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid dearadh eispriseach carachtar, mar a 

fheictear sna carachtair a bhfuil Park aitheanta 
leo, Wallace and Gromit, carachtair a dearadh go 
cliste leis na tréithe carachtair a bhaineann le 
gach ceann acu faoi seach a léiriú

• Úsáid gluaiseacht cheamara, rud nach 
n-úsáidtear go minic i mbeochan íomhá ar íomhá 
agus rud a fhágann gur rannpháirtí gníomhach é 
an ceamara sa ríra greannmhar, mar shampla sna 
seatanna gasta traiceála a leanann an t-aicsean 
le linn na tóraíochta ar an traein in The Wrong 
Trousers (1993) 

• Úsáid an tsoilsithe chineamataigh a dhéanann 
scigaithris ar sheánraí eile agus a thagraíonn 
dóibh, mar shampla in Wallace & Gromit: The 
Curse of the Were-Rabbit, a úsáideann an cineál 
soilsiú íosghile go minic a dtiocfadh leat a fháil i 
bhfíorscannán uafáis.

• Úsáid fócasú éadomhain agus tarraingtí fócais 
mar atá in The Wrong Trousers mar a n-aistríonn 
an fócas ó Gromit go Feathers agus an madadh ag 
déanamh stalcaireachta ar an phiongain dhroch-
chroíoch

• Úsáid dearadh léiriúcháin mionchruinn leis na 
carachtair stílithe a léiriú taobh istigh de shaol 
iontach inaitheanta, saol a bhfuil sráideanna, 
bóithre, éadaí agus dearaí seit ag baint leo i gcás 
shaothar Park atá bunaithe go dlúth agus go 
grámhar ar Thuaisceart Shasana

Roinnt téacsanna molta:*
The Wrong Trousers (1993)

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005)

A Matter of Loaf and Death (2008)

Nick Park
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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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