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Forléargas
Is é Steven Spielberg an 
stiúrthóir is mó clú na linne 
seo, agus tá a shaothar chomh 
clúiteach agus a thionchar 
chomh forleathan sin, gur minic 
a mheastar a scileanna mar 
scannánóir agus mar scéalaí 
faoina luach. Ina luathshaothair, 
chuaigh sé i ngleic leis an 
chineál seánraí arbh ábhar B-scannán iad go dtí 
sin, rud a thug dúinn an scannán críochnaitheach 
arrachtaí le Jaws (1975), codarsnacht éirimiúil ar 
scannáin faoi ionradh ón spás le Close Encounters of 
the Third Kind (1977) agus a ómós do shraitheanna 
eachtraíochta le Raiders of the Lost Ark (1981).

Ina shaothar níos moille, bhog sé idir scannáin 
mhóréilimh don phobal ar nós Jurassic Park (1993) 
agus drámaí níos tromchúisí a bhfuil gradam na 
gcriticeoirí i gceist leo, leithéidí Lincoln (2012) agus 
Bridge of Spies (2015).

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Eilimintí mise-en-scene réalachais, amhail 

radhairc tithe mhíshlachtmhara, mar a fheictear i 
gcistin an teaghlaigh in E.T. (1982)

• Dialóg fhorluiteach, mar a fheictear tríd síos in 
Jaws, agus go háirithe sa radharc i halla an bhaile

• Úsáid cúlsoilsiú scaipthe le hatmaisféar a chruthú, 
mar a fheictear in E.T. agus ET ag dul ar bord an 
spásárthaigh neamhshaolta

• Úsáid maisiúcháin soilsithe praiticiúla, ar fud 
an scannáin Close Encounters, mar shampla, 
sa radharc ar beag nach mbuaileann leoraí Roy 
spasárthach neamhshaolta atá ag eitilt go híseal

• Gníomhaíocht a fhrámáil taobh istigh de fhrámaí 
taobh istigh den fhráma, mar shampla in Duel 
(1971), ina bhfeictear an príomhcharachtar 
frámaithe taobh istigh de dhoras oscailte inneall 
níocháin

• Úsáid seatanna traiceála cliathánacha le 
gluaiseacht carachtair a leanúint, mar a fheictear 
tríd an scannán Saving Private Ryan (1998)

• Úsáid seatanna traiceála malla, ar uillinneacha 
ísle, ina mbogann an ceamara i dtreo carachtair

• Úsáid na zúmálacha céimnithe, teicníc 
eagarthóireachta a ghearrann trí sheat nó níos mó 
den rud chéanna ón tsuíomh chéanna, gach ceann 
zúmáilte isteach níos teinne ná an ceann roimhe

• Úsáid spáráilte na heagarthóireachta, a ligeann 
do radhairc dul ar aghaidh le heagarthóireacht 
íosta, mar a tharlaíonn in Jaws mar a bhfaigheann 
Chief Brody scairt ghutháin ón iniúchóir míochaine 
agus déantar sin a scannánú mar mháistirseat 
amháin le seat teann ionsáite amháin d’fhocail á 
gclóscríobh

Roinnt téacsanna molta:*
Close Encounters of the Third Kind (1977)

Jaws (1975)

Raiders of the Lost Ark (1981)

E.T. (1982)

Jurassic Park (1993)

Saving Private Ryan (1998)
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*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

Creidiúintí
Gach íomhá le C. Ryder 
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