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Forléargas
Is stiúrthóir agus 
scríbhneoir scripte 
Meiriceánach é Terrence 
Malick a fuair ardmholadh 
ó na criticeoirí leis an chéad 
phríomhscannán a rinne 
sé, Badlands (1973). Rinne 
sé Days of Heaven (1978) 
ina dhiaidh sin, agus ansin 
chuaigh sé ar scor agus ní dhearna sé scannán eile 
go dtí The Thin Red Line (1998), ar ainmníodh é do 
Dhuais an Acadaimh mar Stiúrthóir Is Fearr ar a 
shon.

Bhí a aschur níos rialta ó shin. Stiúir sé agus scríobh 
sé The Tree of Life (2011), agus ainmníodh é do 
Dhuais an Acadaimh mar Stiúrthóir Is Fearr ar son 
an scannáin sin fosta. Tá sé amuigh air gur duine 
é a bhfuil sé deacair bheith ag obair leis, cionn is 
go mbíonn sé ag déanamh cinntí go tobann. Rinne 
Malick staidéar ar an Fhealsúnacht agus d’imir 
figiúirí ar nós Wittgenstein tionchar ar a chuid 
oibre, chomh maith le péintéirí réalaíocha nua-
aoiseacha, amhail Edward Hopper agus scannánóirí 
de chuid Eispriseanachas na Gearmáine, amhail 
F.W. Murneau.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid na fuaime tumthaí, mar scóir bhorrthacha 

cheolfhoirne agus fuaimeanna an dúlra, chomh 
maith le tréimhsí fada tosta

• Úsáid eispriseach mheáite d’fhuaim 
neamhshioncronaithe

• Úsáid guthuithe atá athmhachnamach, atá 
ag iarraidh ciall a bhaint as eispéireas agus a 
chuireann ceisteanna go minic, guthuithe atá 
ina leathchogair go minic agus atá ráite ag a lán 
carachtar, beagnach ar nós sruth comhfheasa, 
mar shampla sa scannán The Thin Red Line, mar a 
gcluineann muid na guthuithe agus na smaointe 
príobháideacha atá ag Compántas C

• Úsáid an dúlra agus na tine mar mheafar, ag díriú 
isteach ar an ghaolmhaireacht idir daoine agus 
an dúlra, le híomhánna a fheictear go minic de 
lámha ag scuabadh thar pháirceanna d’fhéar 
fada nó de chruithneacht agus seatanna scoite 
de chrainn, den spéir, d’fheithidí nó d’ainmhithe, 
amhail an t-éan óg ag streachailt ar an talamh in 
The Thin Red Line, úsáid na tine le scaoth lócaistí a 
bhualadh síos in Days of Heaven, ard-dúil Witt sna 
lasracha in The Thin Red Line nó Kit ag dó an tí in 
Badlands

• Úsáid an tsoilsithe órga nó ‘na huaire draíochta’ 
agus an tsolais nádúrtha (giota beag roimh éirí 
na gréine nó roimh luí na gréine) mar is féidir a 
fheiceáil ar fud Days of Heaven agus Badlands

• Úsáid bladhm lionsa le héifeacht a chruthú atá 
ar nós fáinne solais thart ar charachtair atá ag 
gluaiseacht agus soilsithe ón chúl agus atá suite 
go díreach os comhair na gréine

• Úsáid Steadicam agus ceamara láimhe mar a 
dhéantar in The Thin Red Line agus chomh maith 
leis sin in The Tree of Life

• Ceadú roinnt obair cheamara sheiftithe, ag 
spreagadh an chriú le turgnaimh a dhéanamh 
agus le maisiúcháin fhéideartha agus deiseanna 
seatanna a fhiosrú de réir mar a tharlaíonn siad, 
mar shampla le linn The Tree of Life thuirling 
féileacán ar lámh Jessica Chastain agus thapaigh 
an ceamaradóir an deis le díriú air seo agus é a 
leanúint
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Roinnt téacsanna molta:*
Badlands (1973)

Days of Heaven (1978)

The Thin Red Line (1998)

The Tree of Life (2011)

*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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