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Forléargas
D’oibrigh sé ar dtús mar 
stiúrthóir leis an chlár 
cúrsaí reatha ar an teilifís 
World in Action agus tá stíl 
Paul Greengrass go fóill go 
mór faoi anáil thraidisiúin 
an scannáin faisnéise. I 
scannáin ar nós Captain 
Phillips (2013), úsáideann sé 
teicnící réalaíocha amhail an ceamara láimhe agus 
úsáid na n-aisteoirí nach aisteoirí gairmiúla iad le 
mothú den inchreidteacht ‘sa mhóimint reatha’ a 
chruthú.

Agus é ag obair ar scannáin aicsin amhail The 
Bourne Supremacy (2004), úsáideann Greengrass 
teicnící réalaíocha fosta amhail ceamara láimhe 
agus úsáid na suíomhanna fíora. An toradh sna 
cásanna sin, is stíl de scannán aicsin a mhothaíonn 
fiú níos cinéití ná mar is gnách. Bíonn corraitheacht 
agus rannpháirtíocht níos mó ag an lucht féachana 
nuair a cheanglaítear teicnící réalaíocha ar nós 
ceamara láimhe le luas gasta na scannánaíochta 
traidisiúnta aicsin.

Greengrass ar Greengrass: “Is féidir le stíl a bheith 
cosúil le culaith éadaí, rud éigin a chuireann tú ort, 
agus is lú i bhfad mo spéis ann sin mar go dtéann sé 
i dtreo an fhaisin, agus duine ar bith a bhfuil aithne 
mhaith aige orm nó a amharcann ar scannán, 
tuigfidh siad nach é sin an bua atá agamsa. An 
dóigh eile leis an stíl a shainmhíniú ná amharc 
uirthi mar rud a thagann ón taobh istigh, nó lena rá 

ar dhóigh eile, baineann sí le do phointe féachana. 
Agus pointe féachana láidir, tiomanta a bheith agat, 
tá sin ag croílár na scannánaíochta.” 
(Greengrass, 2014)

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid ceamara láimhe agus gluaiseacht 

cheamara leis an aicsean a leanúint agus le 
bheith ‘rannpháirteach’ ann, mar shampla in 
The Bourne Ultimatum (2007), leanann ceamara 
láimhe gníomhaire rialtais agus é ag baint gunna 
as mála beag ach nuair a bhogann an gníomhaire 
amach as an fhráma, is ar éigean is féidir leis an 
cheamara é a leanúint

• Úsáid na frámála dea-phleanáilte eisprisí, mar a 
tharla sna scannáin Bourne, inar úsáideadh seat/
ais-seat agus frámáil neamhchoinbhinsiniúil 
le linn radharc comhrá le cruth do-aitheanta 
neamhfhócasaithe a dhéanamh de dhuine de na 
cainteoirí a líonann cuid den fhráma

• Úsáid an leanúnachais níos déine, nó an gearradh 
an-ghasta, agus is minic a ghearrtar seatanna 
láimhe i lár gluaisne, mar shampla in The Bourne 
Supremacy mar ar baineadh úsáid as 3200 
gearradh ar leith thar am reatha an scannáin

• Úsáid suíomhanna fíora seachas seiteanna nó 
suíomhanna cóirithe go trom, mar shampla 
úsáideann Captain Phillips (2014) fíorlong 
choimeadán mar phríomhshuíomh agus is 
suntasach an úsáid a bhaineann The Bourne 
Ultimatum as Stáisiún Waterloo Londan.

Paul Greengrass
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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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