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Forléargas
Cé go bhfuil clú agus cáil 
air as an obair a rinne sé 
mar eagarthóir, is dearthóir 
sciliúil fuaime é Walter 
Murch chomh maith, agus 
deirtear gurbh eisean a chum 
an téarma dearthóir fuaime. 
Tá creidiúint amháin aige 
mar stiúrthóir fosta, den 
scannán dorcha a bhfuil samhlaíocht fhiánta ag baint 
leis, Return to Oz (1985).

Is é an nuálaíocht is mó dá chuid maidir le dearadh 
fuaime ná nóisean ‘Mórshaolú’ (‘Worldizing’), 
cleachtas ina ndéantar táirgeadh fuaime a 
thaifeadadh nó in amanna, a ataifeadadh, lena 
léiriú cad é an fhuaim a bheadh air taobh istigh den 
fhíorspás atá i gceist. Mar sin de, in The Conversation 
(1974), mar shampla, scannán a bhaineann leis 
an fhaireachas, chuir sé fuaim níos fíre ar dhialóg 
bhugáilte ‘san fhíorshaol’ tríd an fhuaim a chraoladh 
trí tharchuradóir raidió agus an comhartha sin a 
thaifeadadh ansin. Tá an díchumadh analógach uilig 
ag baint leis an fhuaim chríochnaithe agus a mbeifeá 
ag dúil leis san fhíor-rud.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid comhráite gutháin mórshaolaithe, tríd an 

aschur fuaime a thaifeadadh go díreach ó shoicéad 
cluasán guthán póca lena fhuaim ghonta a 
cheapadh

 

• Úsáid cheol insinte mórshaolaithe, trí fhoinsí ceol 
insinte a thaifeadadh (m.sh. ceirnín á sheinm ar 
chaschlár) agus an micreafón curtha bealach fada 
ón challaire le fuaim a chruthú a mhothaíonn 
níos réalaíche, mar shampla in American Graffiti, 
rinneadh ceol insinte a ataifeadadh agus na 
micreafóin ag dul i dtreo na gcallairí athsheinte 
agus ar shiúl uathu arís, le gluaiseacht na 
gcarranna a léiriú sa scannán agus iad ag imeacht 
ó fhoinsí na bhfuaimeanna agus ag dul ina dtreo

Roinnt téacsanna molta:*
American Graffiti, George Lucas (1973)

The Conversation, Francis Ford Coppola (1974)

Apocalypse Now, Francis Ford Coppola (1979)

*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.
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