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Forléargas
Is stiúrthóir agus léiritheoir 
scannán Briotanach é 
Ridley Scott, atá gártha as 
a chuid oibre sa tseánra 
Ficsean Eolaíochta agus 
as scannáin mhórscála 
tiomáinte ag maisíochtaí 
speisialta, scannáin a fuair 
idir mholadh ón lucht 
critice agus rath ag na hoifigí ticéad. Thosaigh sé a 
shaol oibre mar dhearthóir ag obair don BBC agus 
uaidh sin thosaigh sé a obair mar stiúrthóir fógraí 
teilifíse. Bhí súil mhaith aige don chumadóireacht 
chineamatach, bhí sé iontach cúramach faoi 
scéalchláir a dhéanamh mar is ceart agus bhí bua 
aige don obair deartha mhionsonraithe léiriúcháin, 
agus chuaigh na rudaí seo chun tairbhe dó mar 
stiúrthóir fógraí. Bhí na cáilíochtaí céanna le feiceáil 
ina chéad scannán The Duellists (1977), dráma 
seanré mórthaibhseach faoi achrann idir dhá 
oifigeach a thuill ardmholadh dó ón lucht critice. 
Agus sin ráite, ba é a dhara scannán, Alien (1979), 
a shocraigh a stádas mar stiúrthóir den liosta A. 
Scannán iontach rathúil a bhí ann. Thuill sé neart 
airgid agus fuair sé léirmheasanna den scoth fosta. 
Meascán den fhicsean eolaíochta agus den uafás 
a bhí ann, lonnaithe i “dtodhchaí sheanchaite”, stíl 
ghránna réalaíoch ar mhinic a ndearnadh aithris 
uirthi ó shin.

Sa chéad scannán eile a rinne sé, Blade Runner 
(1982), dhaingnigh sé a chlú mar dhuine de na 
stílithe físiúla ba mhó i saol na scannánaíochta. 
Scannán duairc nua-noir suite in Los Angeles san am 
atá le teacht, chuir sé an chuma chiaroscuro a bhí ag 
scannáin chlasaiceacha noir le haestéitic ghránna 

“na todhchaí seanchaite” atá le fáil in Alien. Cé gur 
theip air lucht féachana mór a mhealladh nuair a 
eisíodh den chéad uair é, tharla gurb é Blade Runner 
an scannán is buaine clú agus is mó tionchar dá 
chuid.

Ar na scannáin shuntasacha eile dá chuid, tá Thelma 
and Louise (1991), Gladiator (2000) agus an scannán 
cogaidh Black Hawk Down (2001). Ar na mallaibh, 
d’fhill sé ar an Fhicsean Eolaíochta le Prometheus 
(2012) agus The Martian (2015). Is cinnte go mbíonn 
sé ag baint úsáid fhorleathan as scéalchláir ina chuid 
scannán.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
•  Úsáidtear comhdhéanamh ilphlánach le lionsaí 

fada, a léiríonn an tulra, an meánraon agus an 
cúlra i seat ag an am chéanna, amhail ceo nó 
fearthainn ag titim sa tulra in Blade Runner, le 
haisteoirí agus aicsean sa mheánraon agus sonraí 
timpeallachta ar nós soilse cathrach sa chúlra

• Úsáidtear luas gasta comhla agus radhairc aicsin 
á scannánú, mar is féidir a fheiceáil in Gladiator, 
Black Hawk Down agus Kingdom of Heaven 
(2005)

• Úsáidtear teicneolaíocht físeáin ísealtaifigh, 
mar na chéad spléachanna ar shoitheach na 
n-eachtrán taispeánta trí fhíscheamara ar 
chulaith spáis carachtair in Alien, na seatanna 
teanna ar fhís-scáileáin a léiríonn seatanna 
rítheanna den tsúil dhaonna in Blade Runner 
agus ceamara iniompair Go-Pro in The Martian ag 
cur logaí agus taifid mhisin i láthair
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• Úsáidtear soilsiú atá thar a bheith stílithe ar nós 
soilsiú réscaipthe agus cúlsoilsithe

• Úsáidtear suíomhanna uirbeacha go heispriseach, 
mar na cathairdhreacha tionsclaíocha in Blade 
Runner, Black Rain (1989) agus Kingdom of 
Heaven

• Úsáidtear mise-en-scène go heispriseach, lena 
n-áirítear gnéithe ar nós uisce, ceo, gaile agus 
gaothrán, nó rudaí ar nós gaothrán in Alien agus 
Blade Runner

Roinnt téacsanna molta:*
Alien (1979)

Blade Runner (1982)

Thelma and Louise (1991)
(Ainmniúchán Dhuais an Acadaimh, 
Stiúrthóir is Fearr)

Gladiator (2000)
(Ainmniúchán Dhuais an Acadaimh, 
Stiúrthóir is Fearr)

Black Hawk Down (2001)
(Ainmniúchán Dhuais an Acadaimh, 
Stiúrthóir is Fearr)

The Martian (2015)

*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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