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Forléargas
Rugadh Satoshi Kon in 
1963. Scríbhneoir agus 
ealaíontóir greannán manga 
a bhí ann sular thosaigh sé 
a stiúradh príomhscannáin 
bheoite. Idir 1997 agus a 
bhás in 2010 stiúir sé ceithre 
phríomhscannán bheoite 
agus sraithdhráma teilifíse 
amháin a chuir os comhair an phobail an tuiscint 
dhomhan chineamatach a bhí aige ar an scéalaíocht 
fhísiúil.

Bhí tionchar mór ag a chuid saothar taobh amuigh 
den tSeapáin agus taobh amuigh de shaol na 
beochana araon – luann stiúrthóirí Hollywood 
den chéad scoth, amhail Darren Aronofsky agus 
Christopher Nolan, Kon mar thionchar agus léirítear 
ómós dó taobh istigh dá gcuid saothar.

Cé go raibh Kon faoi thionchar na scannán beo-aicsin, 
b’fhearr leis obair a dhéanamh sa bheochan – d’áitigh 
sé gur féidir leis níos mó faisnéise a chur in iúl don 
lucht féachana trí íomhánna teibí tarraingthe in áit 
íomhánna den réadúlacht fhisiceach. D’áitigh sé go 
n-aithneofaí líníocht shimplí de chasúr i ndiaidh cúpla 
fráma, ach le híomhá den fhíor-rud a aithint, thógfadh 
sé níos mó ama ar an lucht féachana í a phróiseáil, 
moill ama a chuir teorainn le luas na scéalaíochta, dar 
leis.

Ba é príomhábhar shaothar Kon ná nádúr suibiachtúil 
na réadúlachta agus déacht na féiniúlachta. Chomh 
maith leis sin, rinne Kon tráchtaireacht ina chuid 
oibre ar a lán gnéithe de shaol sóisialta agus cultúrtha 
sa tSeapáin, ag fiosrú na bochtaineachta in Tokyo 
Godfathers (2003), mar shampla.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid na gceannaithe réalaíocha do na carachtair, 

ní hionann agus na dearaí mór-shúileacha atá níos 
traidisiúnta sna manga

• Thóg sé inspioráid ó scannáin bheo-aicsin, mar 
shampla tharraing sé ar scannáin Akira Kurosawa 
agus Yasujiro Ozu in Millennium Actress (2001) 
agus iasacht a fháil ó sheánraí éagsúla, amhail 
Tokyo Godfathers, a raibh tionchar láidir scannán 
buachaillí bó John Ford Three Godfathers (1948) air

• Úsáid na gcreidiúintí scannán ‘sa tsaol’, mar 
shampla, i dtús Tokyo Godfathers, mar a bhfuil 
creidiúintí uilig an scannáin curtha taobh istigh 
de shaol an scéil agus, de réir mar a chastar na 
carachtair sa teideal orainn, siúlann siad thart le 
feithiclí, foirgnimh agus gnólachtaí atá marcáilte 
le hainmneacha na mball criú

• Úsáid stíl eagarthóireachta shreabhach, le cuid 
mhór gearrthacha a mheaitseálann an t-aicsean, 
maitseálacha grafacha, síobáin taobh istigh de 
radharc agus aistrithe cruthaitheacha eile, a 
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fheidhmíonn leis an réaltacht agus an bhrionglóid 
a chumasc, mar a fheictear sa ghearrscannán 
aon nóiméad Ohayo (2008), scéal deisbhéalach 
allabhrach faoi fhreagairt bean óg ar mhúscailt

• Úsáid íomháineachas suntasach, nach ionann é 
agus an rud a fheictear ar an chéad amharc, mar 
shampla in Tokyo Godfathers, mar a thosaíonn 
sraitheog le rud atá cosúil le radharc anuas 
bunaidh de shráid ghnóthach, ach níorbh fhada 
go dtuigtear gur pointe féachana duine dá 
charachtair é

 
Roinnt téacsanna molta:*
Millennium Actress (2001)

Tokyo Godfathers (2003)

Paprika (2006)

Ohayo (2008)

*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
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