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Forléargas
Is minic a luaitear Deakins 
mar an cineamatagrafadóir 
is mó atá ag obair faoi láthair. 
Is Sasanach ó dhúchas é, 
agus is céimí é den National 
Film & Television School, a 
thabhaigh clú dó féin ar dtús 
mar chineamatagrafadóir 
ar scannáin faisnéise ach 
níorbh fhada gur aistrigh sé chuig príomhscannáin.

Tá clú agus cáil air as an chaidreamh atá aige ó 
1991 leis na Deartháireacha Coen. Rinne seisean a 
scannáin uilig a scannánú ó Barton Fink (1991) ach tá 
obair déanta aige ar scannáin phríomhshrutha fosta, 
scannáin chomh héagsúil le A Beautiful Mind (2001) 
agus Skyfall (2012).

I dtionscadail phríomhshrutha, amhail scannán 
James Bond, Skyfall, úsáideann sé seatanna bunaidh 
lánléargais agus úsáid ghléineach dathanna le corraíl 
agus mistéir a chruthú.

Tá a úsáid d’fhoinsí solais a ghluaiseann thar a bheith 
éagoitianta fosta, mar shampla The Assassination of 
Jesse James by the Coward Robert Ford (2007), mar a 
bhfuil meirleach an teidil le feiceáil i scáthchruth in 
éadan ceannsoilse geala traenach atá ag teacht, nó 
sa tseat tosaigh de True Grit (2010), mar a nochtann 
foinse solais ar dhalaí íospartach dúnmharaithe a 
spreagfaidh a bhás an scéal atá le teacht.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán: 
• Úsáid an chomhdhéanaimh, go háirithe an 

tsiméadracht agus línte treoracha amhail úsáid 
na línte coinbhéirseacha agus riail na dtrianta 
ar fud True Grit (2010) agus in The Shawshank 
Redemption (1994)

• Úsáid datha, mar shampla in Skyfall, mar a 
léirítear Bond i gcoinne cúlra ildaite de neon 
agus de chomharthaí agus é ag dul isteach in 
Ilstórach Spéire in Shanghai agus ar fud Hail 
Caesar! (2015) mar a dtógann soilsiú ardghile 
agus bundathanna geala an lucht féachana chuig 
suíomh an scannáin in Hollywood na 1950idí

• Úsáid na seatanna bunaidh atá thar a bheith 
leathan, mar shampla in No Country for Old Men 
(2007), mar a dtaispeánann sraith de sheatanna 
bunaidh tírdhreacha seasca Iardheisceart 
Mheiriceá

• Úsáid na bhfoinsí solais gluaisteacha san oíche, 
mar shampla in The Assassination of Jesse James 
by the Coward Robert Ford agus True Grit
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Roinnt téacsanna molta:*
The Shawshank Redemption, Frank Darabont (1994)

Fargo, Joel Coen & Ethan Coen (1996)

The Man Who Wasn’t There, Joel Coen (2001)

The Assassination of Jesse James by the Coward 
Robert Ford, Andrew Dominik (2007)

True Grit, Joel Coen & Ethan Coen (2010) 

Skyfall, Sam Mendes (2012)

*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.

Creidiúintí
Gach íomhá le C.Ryder
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