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Forléargas
Is eagarthóir scannáin 
Meiriceánach í Thelma 
Schoonmaker atá clúiteach 
as an chomhoibriú fada (agus 
beagnach eisiach) leis an 
stiúrthóir Martin Scorsese 
agus as a bheith pósta ar an 
stiúrthóir Briotanach nach maireann, Michael Powell.
Ainmníodh í do Dhuais an Acadaimh don 
Eagarthóireacht Scannáin Is Fearr seacht n-uaire agus 
bhain sí an duais trí huaire.

Casadh Martin Scorsese uirthi le linn di bheith ar 
chúrsa gairid ag Ollscoil Nua-Eabhrac agus d’oibrigh 
sí leis ar an scannán faisnéise ceoil Woodstock (1967) 
– fuair sí ainmniúchán do Dhuais Acadaimh don 
Eagarthóireacht Scannáin Is Fearr. Agus sin ráite, in 
ainneoin gur léir an tallann a bhí aici, bhí an chuid 
luath dá saol oibre deacair, as siocair nár bhall í den 
Motion Picture Editors’ Guild. Bhí printíseacht fhada i 
gceist le dul isteach ann agus bhí sé faoi smacht nach 
mór ag na fir. Rinne sí roinnt oibre gan chreidiúint ar 
Taxi Driver (1976) ach, ós rud é nár bhall den MPEG í, 
ní raibh sí ábalta comhoibriú breise a dhéanamh le 
Scorsese go dtí Raging Bull (1980) i ndiaidh dó tacú 
lena ballraíocht. Ba é Raging Bull an dara hainmniú 
aici ar Dhuais an Acadaimh agus an chéad cheann a 
bhain sí.

Leanann sí ag tabhairt tacaíocht láidir ó chroí do 
shaothar a fir céile.

Creideann Schoonmaker gur comhoibriú an obair atá 
aici, le fís an stiúrthóra a aistriú, an léiriú a mhúnlú 
agus mothúchán gach seat a thuiscint. Agus sin ráite, 
cosúil le Martin Scorsese, creideann sí nár chóir don 
eagarthóireacht a bheith dofheicthe, ach nár chóir 
ró-úsáid a bhaint aisti ach oiread; in amanna, is fearr 
seat a choinneáil ná gearradh ar shiúl, go díreach fada 
go leor le míshuaimhneas a chur ar an lucht féachana.
 
Is minic a chuireann sí seatanna taobh le taobh – 
seatanna teanna le seatanna fada agus seatanna ísle 
le seatanna arda le meascán pléascach a chruthú 
agus tá roinnt teicnící eagarthóireachta sainiúla ina 
cuid saothar.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid luasanna rithimiúla eagarthóireachta don 

tionchar drámatúil, mar a fheictear in The Color 
of Money (1986) mar a n-úsáidtear an teicníc seo 
ionas go mbeadh gach buille i gcluiche púil ag 
mothú mar chuid de shiansa mór

• Úsáid splancbholgán agus an solas dalltach a 
ghineann siad go meandrach le gearrthacha a 
cheilt a aistríonn muid chuig seat eile, mar a 
fheictear i radharc an chairpéid dheirg in The 
Aviator (2005)

• Úsáid dhinimiciúil den trasghearradh, mar a 
fheictear in Hugo (2011), mar a ndéanann sí 
trasghearradh idir laoch an scannáin agus é ag fáil 
eochrach ar ais ó ráillí iarnróid agus ar an traein 
atá ag druidim leis go gasta

Thelma Schoonmaker
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• Úsáid éilipsí agus ‘drochleanúnachas’ nó 
léimghearradh, rud a lagaíonn an riail meaitseáil 
ar ghníomh san eagarthóireacht dhofheicthe, mar 
a fheictear in Shutter Island (2010)

• Úsáid leátáin agus síobáin súile seanfhaiseanta le 
mothú den tsuíomh stairiúil a thabhairt, mar atá le 
feiceáil in Hugo (2011) agus The Age of Innocence 
(1993) 

 
Roinnt téacsanna molta:*
The Color of Money, Martin Scorsese (1986)

The Age of Innocence, Martin Scorsese (1993)

Gangs of New York, Martin Scorsese (2002) 
ainmnithe do Dhuais an Acadaimh 

The Aviator, Martin Scorsese (2004) 
Acadaimh don Eagarthóireacht Scannáin Is Fearr

Shutter Island, Martin Scorsese (2011)

Hugo, Martin Scorsese (2012) 
ainmnithe do Dhuais an Acadaimh

*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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