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Forléargas
I ndiaidh dó scannáin 
amaitéaracha a dhéanamh 
agus é ina pháiste agus sna 
déaga, bhog Sam Raimi 
isteach i léiriú gairmiúil 
scannán agus é go luath sna 
fichidí, agus thuill sé clú mar 
stiúrthóir uafáis le The Evil 
Dead, scannán atá clúiteach 
as foréigean. I ndiaidh dó smacht cruthaitheach a 
chailleadh ar a chéad léiriú le tacaíocht ó stiúideo, 
Crimewave (1985), scannán grinn mire a raibh na 
codanna de cineál as alt, d’fhill Raimi ar a chuid 
fréamhacha le Evil Dead 2 (1987). Bhí an scannán seo 
níos cosúla le hathdhéanamh den bhuncheann in áit 
scannán leantach, a raibh sileadh fola antoisceach 
an tseanscannáin curtha le chéile le heachtraí 
aiféiseacha ar nós cartúin an scannáin Crimewave, 
agus fuair sé tionscadail mhórluachacha stiúideo 
amhail Spider-Man mar gheall air (2002).

Ar fud a shaol oibre, áfach, tá stíl shainiúil Raimi chun 
tosaigh ina chuid scannán. Bíonn a cheamara ag 
bogadh leis ar luas lasrach, bíodh sé ag léiriú sárlaoich 
ag luascadh trí chainneoin uirbeacha Nua-Eabhrac 
nó arrachta nach bhfeictear ag déanamh seilge ar a 
chreach. Tá an úsáid a bhaineann sé as maisíochtaí 
fuaime suntasach fosta, agus is minic a chuir sé 
dearadh fuaime áibhéileach, mar a bheadh cartúin 
iontu, ar aicsean agus ar uafás araon. An cur chuige 
a bhí aige maidir le heagarthóireacht montáise, bhí 
tionchar an-láidir aige, agus rinne scannánóirí óga ar 
nós Edgar Wright aithris go minic ar a chur chuige den 
ghearradh agus zúmáil.
 

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáidtear mearghluaiseacht ceamara agus 

seatanna eispriseacha PF mar cheamara traiceála 
mearghluaiseachta tríd an fhoraois sna scannáin 
Evil Dead, PF cheamara bhraiteog róbatach 
Doctor Octopus in Spider-Man 2 (2004) agus an 
ceamara ag leanúint saighde tríd an aer in Army of 
Darkness (1992)

• Úsáidtear seatanna dalaí gairide agus gasta, mar 
shampla in Evil Dead 2 (1987) bogann an ceamara 
ó mheánseat go seat teann de réir mar a armálann 
laoch an scannáin é féin le troid 

• Úsáidtear maisíochtaí fuaime atá áibhéileach 
agus in amanna, greannmhar, mar a dhéantar in 
Darkman (1990), mar a dhéantar cnagadh séimh 
promhadáin a thionlacan le tuairt thorannach a 
dhéantar arís agus arís eile, agus in Evil Dead 2, 
mar a chuirtear casadh gunna gráin teasctha le 
chéile le fuaim láidir fuiseála

• Úsáidtear montáis le híomhánna forluiteacha agus 
carachtair ag déanamh plean gnímh don am atá le 
teacht, mar a dhéantar in Spider-Man, ina léirítear 
iarrachtaí Peter Parker culaith a dhearadh le 
forshuíomhanna, leátáin agus cúlraí eispriseacha

• Úsáidtear montáis le gearrthacha díreacha le 
carachtar a léiriú agus é ag ullmhú chun catha, 
mar shampla in Evil Dead 2, mar a ghearrtar 
seatanna teanna agus seatanna rítheanna le 
chéile go gasta le laoch an scannáin a thaispeáint 
agus é ag saincheapadh a chuid arm, nó in Army 
of Darkness, ina dtarlaíonn zúmáil ghasta roimh 
gach gearradh i radharc den chineál chéanna

Sam Raimi
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Roinnt téacsanna molta:*
Evil Dead 2 (1987)

Army of Darkness (1992)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Drag Me to Hell (2009)

*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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