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Forléargas
Stiúrthóir máistriúil a 
raibh bua iontach aige 
maidir le híomhánna a 
chruthú, thosaigh Stanley 
Kubrick a shaol oibre 
sna meáin mar shaor-
ghrianghrafadóir, agus mhúnlaigh an tuiscint a bhí 
aige ar an scéalaíocht fhísiúil agus ar theicnící na 
grianghrafadóireachta a shaol oibre ina dhiaidh sin 
mar scríbhneoir/stiúrthóir.

Ó na 1950idí go dtí a bhás sa bhliain 1999, d’oibrigh 
Kubrick i réimse seánraí scannánaíochta ó ghreann 
dubh agus dráma seanré go scéinséirí coirpeachta 
agus ficsean eolaíochta. Ar fud gach scannán, áfach, 
filleann sé ar an téama céanna arís, is é sin, an 
dídhaonnú.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid shamhlaíoch na seatanna traiceála, ag dul 

chuig an bharr mullaigh leis an teicníc in amanna 
ar dhóigheanna nach raibh déanta ag duine ar 
bith roimhe, amhail an spásaire ar bogshodar in 
2001: A Space Odyssey (1968), an chuairt oifigiúil 
ar na trinsí in Paths of Glory (1957), agus Danny ag 
marcaíocht ar a thrírothach tríd an Óstán Overlook 
in The Shining (1980)

• Úsáid na lionsaí leathanuilleacha, mar a fheictear 
in The Shining le cuma fhada a chur ar dhorchlaí 
an Óstáin Overlook agus le cuma aghaidh an 
aisteora Jack Nicholson a chur as a riocht sa tseat 
theann

• Úsáid na frámála siméadracha agus obair 
dearadh léiriúcháin a chloíonn go docht leis an 
tsiméadracht

Roinnt téacsanna molta:* 
Paths of Glory (1957)

2001: A Space Odyssey (1968)

The Shining (1980)

*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

Stanley Kubrick

1© CCEA 2018

http://www.bbfc.co.uk

