
ARDPHORTFÓILIÓ – STAIDÉAR CLEACHTÓRA 
BEOCHANTÓIR: RAY HARRYHAUSEN

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE

1

Forléargas
Ba bheochantóir 
Meiriceánach é Ray 
Harryhausen, atá clúiteach 
as na sraitheoga nuálaíocha 
íomhá ar íomhá a rinne sé 
i scannáin ar nós Jason & 
The Argonauts (1963), Clash 
of the Titans (1981) and The 
Seventh Voyage of Sinbad 
(1958), sraitheoga atá coscrach 
fiú sa lá atá inniu ann.

Fuair sé inspioráid ón seanscannán King Kong 
(1933) agus thosaigh sé ag déanamh turgnaimh 
le beochan íomhá ar íomhá agus ina dhiaidh sin, 
fuair sé obair ag cuidiú le beochantóir maisíochtaí 
King Kong, Willis O’Brien, ar an scannán Mighty Joe 
Young (1949).

Le linn a shaol oibre, rinne Harryhausen na teicnící 
ar oibrigh O’Brien orthu a choigeartú agus chuir 
sé go mór le scannáin fantaisíochta amhail Jason 
& The Argonauts (1963) le radhairc inar throid 
aisteoirí beo-aicsin agus idirghníomhaigh siad le 
harrachtaí beoite íomhá ar íomhá.

D’fhorbair Harryhausen teicníc darbh ainm 
‘dynamation’ ar The Beast From 20,000 Fathoms 
(1953), ina ndearnadh scannáin chúlra a theilgeadh 
ar chúlscáileán le samhaltáin bheoite roimhe agus 
ansin rinneadh na rudaí sa tulra a fhí le chéile go 
hoptúil leis na híomhánna ionas go bhfeicfí ainmhí 
fantaisíoch ag gluaiseacht i bhfíorspás tríthoiseach.

Cé nach bhfuair sé creidiúntí riamh mar stiúrthóir, 
ba iad na píosaí ar oibrigh Harryhausen orthu na 
gnéithe díolacháin ba mhó a bhain leo, agus tá sin 
amhlaidh go fóill.

Bíonn ainm Harryhausen luaite go fóill leis na 
scannáin ar oibrigh sé orthu.
 
Cé nach mbaintear úsáid as beochan íomhá ar 
íomhá ach go fíorannamh mar theicníc maisíochta 
na laethanta seo, is féidir a chroí-phrionsabail a 
chur i bhfeidhm go fóill ar CGI agus tá tionchar 
Harryhausen le feiceáil go fóill go soiléir i scannáin 
mhór-eachtraíochta an lae inniu a bhfuil a lán 
maisíochtaí speisialta iontu.

“An méid a dhéanann muid anois go digiteach le 
ríomhairí, rinne Ray sin i bhfad romhainn ach gan 
ríomhairí. Lena chuid digití (méar) amháin.” 
Terry Gilliam. (Brevet, 2013)

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Baineadh úsáid as dearadh carachtair fantaisíoch, 

ach le gluaisne agus iompar a tarraingíodh 
go mór ón fhíorshaol; mar shampla in Mighty 
Joe Young, tá gluaisne an ainmhí bunaithe ar 
bhreathnú díreach a rinneadh ar ápaí, agus 
in Clash of the Titans (1981), bíonn an capall 
eitlitheach, Pegasus, cé go bhfuil sé dodhéanta 
ó thaobh bitheolaíochta de, gluaiseann sé cosúil 
le meascán nádúraíoch de stail capaill agus de 
cholm agus sin an chosúlacht atá air

• Beochan íomhá ar íomhá a chur le chéile le 
beo-aicsean – dinimiú nó ‘dynamation’

Ray Harryhausen
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Roinnt téacsanna molta:*
The Beasts from 20,000 Fathoms (1953)

Mysterious Island (1961)

Jason & the Argonauts (1963)
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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 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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