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 برگ ته یا برندى برگ

 پیکسار يای انیهیشن
 

 نی انیهیشن تَلید شرکت بًترین اختالف با رٍ پیکسار کهپانی نیکنو، دنبال جدی خیلی رٍ انیهیشن ندیَم کٌ نن برای
 ایدى ٍ اصلی حرف ٍ پیام ٍ بَدم جدیدش ثرا ننتظر سال یک بٌ نزدیک دارم، دٍست خیلی کارياشَ ٍ داکتر پیت دٍنو،

 شکست یک حد   در چیزی بَد. ٍاقعی شکست یک ”Soul“ دیدن بَد، داشتنی  دٍست ٍ جذاب بسیار برام نرکزیش
 نزد نحبَبیت برای يا  الهان يهٌ تقریبا ”رٍح“ فًهید. نیشٌ رٍ ننتقديا نثبت نظرات ٍ عهَنی اقبال دلیل …عشقی

 دارى؛ رٍ ننتقدین حتی ٍ ادیع نخاطب يا،  سینهایی
 
  فرادینی ٍ نَ دیدگاى سازی فضا در شدى، طراحی خَب ش بصری جزئیات دارى، کششی پر نسبت بٌ قصٌ ساختیٌ، خَش اثر
 زدى  نرگ ٍ کرٍنایی ایام این نناسب چقدر اتفاقا کٌ نیزنٌ رٍ نًهی ٍ بزرگ خیلی حرف نیدى، ارائٌ پیشین ٍ پسین عالو از

 سنین در رٍ نخاطب از ٍسیعی طیف کٌ نیکنٌ رٍ خَدش سعی ٍ نیکنٌ ننتقل آشکار کانال رٍ پیام ست.ي يو نا دنیای
 .کنٌ جلب بزرگساالن، بخصَص نختلف،

 
 ٍ پردازی  شخصیت ثانیا ٍ قصٌ ٍ ایدى عهیق ٍ جزئیات با بسیار پرداخت ابتدا در پیکسار يای  انیهیشن برندى برگ نن بنظر

 یعنی آشنا. ٍ انسانی کانال يایی  دغدغٌ با فانتزی ٍ داشتنی  دٍست يایی  شخصیت َنٌ.ش  جذاب ٍ درست فضاسازی
 ”رٍح“ بنظرم برنهیان. پسش از يا  انیهیشن اکثر کٌ تعادلی يهَن یعنی ٍاقعیت. ٍ خیال بین نرز نقص    کو ٍ دقیق رعایت
  بزرگ آدم يای  دغدغٌ برای ٍ بزرگساالنٌ کاراآش کانال انیهیشن دادى. دست از رٍ پیکسار يهیشگی قَت نقاط يهٌ تقریبا
 فاصلٌ پیکسار درخشان کاريای با پردازیش  شخصیت کَدکان. نٌ بگیرن ارتباط باياش بتَنن يا  نَجٍَن حداکثر ٍ ياست
 پشت راتاتَیی، يای  انیهیشن يای  شخصیت با کنید نقایسٌ رٍ انیهیشن این يای  تیپ ٍ يا  شخصیت دارى. تَجًی  قابل
  …ٍ يیَاليا کارخانٌ ، out) (insideرٍ ٍ
 

 



 روح انیهیشن بررسی و نقد
 0202 آنریکا نحصىل
 جایی درست بیارید، بخاطر انیهیشن پایان در رٍ ای  صحنٌ نیست بیراى کردیو ٍارد کٌ نقدی بشٌ ثابت بًتَن اینکٌ برای
 نهایش از بعد صحنٌ این کنٌ. يهرايیش بشٌ کٌ جایی تا خَاد نی بزرگش، فداکاری بعد جَ ٍ زنین برگردى نیخَاد ۲۲ کٌ

 در اٍنو بشٌ ناندگار ٍ تهاشایی ٍ باشکَى ٍداع یک تَنٌ نی نشترک، تجربٌ ٌاینًه ٍ ۲۲ ٍ جَ دٍستی از دقیقٌ ۰۹  تقریبا
 يهیشگی فراغ ٍ جدایی حس قرارى ٍ آشناست برانَن قاب این کٌ )زندگی( زنین سهت بٌ پرٍاز حال در قشنگ قاب یک
 .ست جَ فداکاری حاصل کٌ کنٌ ننتقل رٍ
 
 )چَن نیدى لَ رٍ کار ضعیف پردازی  شخصیت يو کٌ نیشٌ نعهَلی کانال ٍ حال ٍ حس  بی سکانس یک کار حاصل انا

ٌ( کاراکترياش يهسفر ٍ يهدل ٍ يهراى رٍ نا نتَنستٌ فیلهساز ينَز  دارى ضعیفی شیهی چقدر اثر کٌ نیدى نشَن يو ٍ بکن
 بانگ  بیگ ٍ شادی يای  شخصیت رابطٌ با کنید نقایسٌ رٍ نفرى دٍ رٍح  بی رابطٌ این فقط بسازى. رابطٌ نتَنستٌ اصال ٍ
 از ٍ نیکنٌ فداکاری رایلی برای بانگ  بیگ کٌ سکانسی بیارید یاد بٌ رٍ(. ٍ پشت Out Inside )یعنی داکتر پیت قبلی کار در

 برای لحظٌ اٍن چقدر کٌ بیارید یاد بٌ بدى. نجات رٍ رایلی ٍ برى ٍ کنٌ پیدا نجات بتَنٌ شادی کٌ نیشٌ پیادى ناشین
 .نیشٌ ٍاقع گذار تاثیر نخاطب

 

 

 بزرگ ایدى یک و داستان
  Soul انیهیشن فیلو تحلیل

 
 فانتزی ٍ خیال باریک نرز رعایت ٍ پردازی  شخصیت در پیکسار يهیشگی قَت نقاط کٌ دادیو تَضیح نختصر اینجا تا خب
 برگ نیست. بًتر ٍضعیت يو داستان ٍ ایدى پرداخت ٍ فضاسازی در شدى. بدل ضعف نقطٌ بٌ اینجا چطَری ٍاقعیت با

 در ذين عالو شبیٌ دقیقا باشٌ پسین دنیای از تصَیری ٍ پیشین دنیای ساخت در باید انیهیشن این خالقانٌ نقطٌ ٍ برندى
 ندیَم نختص دقیقا بَدنش، غریب ٍ ناشناختگی بخاطر دنیایی چنین ساخت out”. “inside یعنی کارگردان قبلی   کار

 در ٍ بشٌ درک ٍ ساختٌ بتَنٌ پیشین، دنیای این اگر شدى. انتخاب يو بدرستی کٌ فانتزیٌ ٍ تخیل یفضا ٍ انیهیشن
 کاراکتر لهس   ٍ درک دریچٌ از نیتَنٌ بشٌ، بدل رٍح دارای فضای یک بٌ صرف نحیط یک از بتَنٌ کاراکترياش بین نسبت
 .نهیشٌ کٌ بشٌ بدل نخاطب نای یبرا بکر ٍ نشدنی  فرانَش ٍ نظیر  بی تجربٌ یک بٌ جَ، یعنی اصلی



 
 نتفاٍت ٍ زیبا طراحی در يو حاصلش ٍ فضا این بصری جزئیات برای کردى صرف رٍ زیادی ٍقت تَلید تیو کٌ نشخصٌ
 از خَب تضاد یک کٌ دنیا این آبی   تو با رنگ ٍ نَر در يو نیشٌ، دیدى )تری( حسابرس ٍ يا( )جری فرشتگان يای کاراکتر

 ٍ نیَیَرک شًر جزئیات با طراحی در حتی نیکنٌ، ایجاد زنین پرشَر ٍ پررنگ يای رنگ با تقابل در رخَت ٍ حسی بی
 .نترٍ نکانی نَقعیت ٍ يا  خیابان

 

 

 پسین و پیشین دنیای ساخت
 0202 روح انیهیشن بررسی و نقد
 ٍ بندی  جهع یک بٌ تئَریک نظر از بتَنٌ کٌ کردى تحقیق ٍ نطالعٌ ٍ کردى صرف ٍقت چقدر فیلهساز کٌ نشخصٌ يو باز

 نهایش در بنظر پسین. ٍ پیشین دنیای کردن تصَیر بٌ برسٌ آیینی فرا ٍ فرادینی حال عین در ٍ نتفاٍت ٍ ناب بصری ایدى
 پل اٍن بٌ جَ ٍرٍد ٍ ناگًانی نرگ ٍ انیهیشن اٍل دقیقٌ چند )يهَن بَدى يو نَفق پسین، دنیای از فاصلٌ با ٍ دٍرادٍر
 جذاب   ٍ جدید تجربٌ یک ساخت برای کرد نی کفایت نتفاٍت ٍضعیت با يای  آدم نهایش ٍ نیرفت نَر سهت بٌ کٌ بزرگ

 ٍ عجلٌ دلیلش ینتر درست شاید باشٌ؟! نَفق تَنٌ نهی پیشین دنیای ساخت در چرا اینجاست اصلی سَال انا بصری(.
 .نیزنٌ ضربٌ اثر بٌ ٍضَح بٌ عالو این در حضَر دقایق در کٌ نشًَدیٌ زدگی شتاب

 
 ٍ (zone) افتادن گیر درش ای عدى کٌ ای خلسٌ ٍ بینابینی فضای اٍن در نیرى دٍربین کٌ يایی  ٍقت بیارید یاد بٌ نثال
 نا برای تجربٌ ٍ حس ٍ درک یک دارای ٍ نلهَس الاص فضا این گَن. خلسٌ فضای این از نیبرن لذت دارن يو ای عدى

 برای نهیزارى ٍقت طهانینٌ ٍ درنگ با بصری نظر از ٍ کنٌ نعرفیش نا برای درست ٍ خَب تَنٌ نهی فیلهساز چَن نهیشٌ
 کٌ ناسَنٌبش ٍ کنٌ نعرفی بًهَن رٍ دٍستاش ٍ باد ناى کٌ زارى نهی ٍقت ٍ نهیتَنٌ اصال . نیرى ٍ نیرى نشَن صرفا ٍ کار این
 فضا، این بصری نهایش ٍ تَضیحاتشَن ٍ فرعی کاراکتريای این از جَ درک از بعدش کٌ نیکنن چیکار اینجا ٍ يستن کی
 .افتٌ نی يا  آدم برای تَش دارى کٌ نًهی اتفاق ٍ فضا این بٌ نسبت برسیو لهس ٍ درک بٌ يو نا
 



 
 

 

 
 جزئیات به پرداخت عدم

 روح انیهیشن واکاوی
 

 بًهَن ٍ باشٌ نفید ۲۲ شخصیت پرداخت در تَنٌ نی يو کٌ قبلیشٌ يای  نربی از ۲۲ خاطرات يای  صحنٌ دیگٌ نثال
 فیلهساز عجیبی بطرز کٌ بشکَنٌ رٍ نا برای فصا این غربت از حاصل سنگینی   کهدیش، بار بخاطر نیتَنٌ يو ٍ بشناسَنتش

 دریافت ای  دیگٌ چیز … ٍ لینکلن ٍ ترزا نادر از اسهی جز نا کٌ ازش ٌنیش رد گذرا بسیار ثانیٌ چند حد در ٍ ازشَن نیپرى
 خَشهزى افتادى جا غذای یک بجای کَتاى، زنان تَ نجبَرى اٍن ٍ داکتر پیت برای اٍندى سرزدى نًهَن انگار کنیو. نهی

 .بدى چاشنی با فَد   فست یٌ بًشَن
 
 
 ایدى ٍ قصٌ شدى  حساب ٍ دقیق ٍ جزئیات با پرداخت بَدى، رپیکسا تخصص قبال ٍ نیست اینجا کٌ کلیدی خیلی نکتٌ انا

 ير بشٌ. عَص دیدگايشَن قرارى دٍ ير ۲۲ ٍ جَ انیهیشن این در يستش. اثر اصلی حرف ٍ پیام بٌ رسیدن برای نرکزی
 شکل قرارى نداستا عطف نقطٌ کٌ نیرسٌ بنظر اینجا خَب. يو خیلی اینجا تا کٌ نیان پایین بٌ گربٌ ٍ جَ بدن قالب در دٍ

 اتفاقات خردى سری یٌ اینجا بشٌ. عَض باٍرپذیری بطرز شخص دٍ این نگاى اتفاقاتی، کردن تجربٌ با قرارى جاییکٌ بگیرى.
 تَ کانی حضَر داریو؛ داستانی بزنگاى تا ۴ ٍ چیزيا جَر این تجربٌ ٍ خیابَن تَ ياش  شیطنت یا ۲۲ خَردن پیتزا نثل داریو
 .رٍ يا صحنٌ این کنیو نرٍر نختصر يو با بیاین جَ. نادر خیاطی نًایتا ٍ نترٍ داخل شگاى،آرای در حضَر جَ، خَنٌ

 
 
 



 

 

 روایت طىل در بزنگاى چند نرور
  Soulانیهیشن رنزگشایی

 
 خَدشَ خَدش کٌ خَب اجرای یٌ بخاطر صرفا برنیگردى نظرش از کانی کٌ افتٌ نی اتفاقی چٌ ٍاقعا کانی حضَر صحنٌ در

 براشَن ٍ درستٌ گرفتنت حس ٍ يستی کار این نال   تَ کٌ گفتٌ کانی بٌ کالس تَ قبال کٌ جَ بدى؟! انجانش کٌ کردى دعَت
 گرفتٌ حسی باید االن ۲۲ نثال تصهیهیش؟! از بشٌ ننصرف کٌ نیشنَى جدیدی چیز چٌ کانی خب گفتٌ. خَدشَ خاطرى
 صحنٌ در آیا؟! نیست تحهیلی این داری؟! دٍسش کٌ چیزی ير ٍ نَسیقی بخش  لذت تجربٌ بر نبنی صحنٌ این از باشٌ
 براش نترٍیی تَ نَسیقی االن نیَند بدش نَسیقی از کٌ اٍن کردى؟! نَسیقی نشتاق رٍ ۲۲ جدیدی چیز چٌ نترٍ،

 .خیاطی نًو   ٍ  جدی خیلی صحنٌ بریو شدى؟! دلنشین
 
 
 نادرش بٌ االن رٍ ينشذ درٍن بدیًیات ٍ کنٌ برخَرد نتفاٍت اینقدر گیرى نی تصهیو جَ کٌ افتادى جدیدی اتفاق چٌ

 پَشیدن یا نادر داشتن حس قرارى ۲۲ نادرش؟! ٍ جَ ناگًانی نَضع تغییر این از بگیریو باید حسی چٌ نا کنٌ؟ ننتقل
 نقدنٌ  بی اینًا بین در اتفاقا انا يدفش؟! بٌ رسیدن حساس لحظٌ برای بشٌ آنادى قرارى جَ یا کنٌ تجربٌ رٍ قشنگ لباش

 افتادن جا بٌ ٍاقعا کٌ ست  قصٌ بدردبخَر فرعی کاراکتر تنًا ٍ آرایشگاى صحنٌ يو اٍن ٍ نیشٌ حنٌص بًترین صحنٌ، ترین 
 نگاى اٍن ٍ قائلٌ نشتری  صندلی برای کٌ حرنتی اٍن کنٌ. نی کهک کاراکتريا، زٍرکی اغلب نگاى تغییر ٍ اثر نضهَن
ز تردید بدٍن زندگیش، ٍ کار بٌ قشنگش  بقیٌ چرا کٌ بیشتر رٍ نا افسَس البتٌ ٍ کنٌ ین فیلو شخصیت بًترین رٍ د 
 .نیستن اینطَری کاراکتريا

 
 
 
 



 
 

 

 کىدکان برای خىش نپایا
 روح انیهیشن نقد

 
 يزاران عالقگی  بی دلیل   ٍقتی شدى. عالقهند زندگی بٌ نیگٌ ٍ نیزنٌ جا در دم ۲۲ نقصد. بٌ نیرسن سفر ٍ سیر این با حاال

 شد يهراى ٍ ازش گرفت حس ٍ شد عالقهند دنیا بٌ حداقلی تجربٌ ٍ صحنٌ تا چند با نهیشٌ نشٌ، تشریح نا برای سالش
 اٍن بٌ اجرایی کٌ اٍال بَد؟! يهین خب کٌ نیپرسٌ فلسفی سَال نیاد اجرا عدب کٌ گاردنرى جَ ،۲۲ از بدتر ٍ شخصیت. با

 قبل سکانس يهین تا کٌ جَ ثانیا برسٌ. سَال ٍ نقطٌ این بٌ تَنٌ نهی نَازندى حااليا حاال کٌ دارى لذتی چنان زیبایی
 در بذری چٌ با رسید؟ نقطٌ این بٌ کٌ شد چٌ حاال بَد، کردى قانع رٍ نادرش فیلسَفانٌ اینقدر ٍ بَد يدفش دنبال شدیدا

 رٍ اقیانَس ٍ جَان نايی داستان نَازندى خانو کٌ ندارى قرار سکانس این کنیو؟! درٍ رٍ بزرگی پیام يهچین قرارى قصٌ، دل
 !کنٌ؟ ثبت رٍ پیانش ٍ کنٌ تعریف برانَن

 
 سهت بٌ آرام رٍحی با اینبار فیلو، اٍل با تضاد در بخَاد بزرگش، فداکاری بعد ٍ رسیدى جدید نگاى بٌ جَ کٌ حاال باید چرا

ٌ( حسی يهچین سالٌ ۰۹۹ زن کٌ فیلو اٍل )برخالف اینبار نا نهیگذارد فیلو اینجا در برى. پسین دنیای  کٌ شخصیتی با داشت
 يدیٌ ٍقتٌ چٌ این نن، داشتنی  دٍست داکتر پیت کنیو؟! تجربٌ رٍ باشکَى صحنٌ این نیشناسیو، پیرزن اٍن از بیشتر حاال
 یاد آخر صحنٌ این تَ نهیشد حاال ساختی، رٍ کار يا  بزدگ آدم برای ٍ نکردی يا  بچٌ برای کاری اینجا تا کٌ تَ بَد؟! دادن
 !پردى؟ بی گَیی نستقیو اینطَر ٍ پیکسار اصال افتادی؟! نهی انیهیشن، پیام با کردنشَن فًو شیر ٍ کَدکان برای خَش پایان



 

  بندی جهع
 زندگی نگیرید، اشتباى زندگی يدف با رٍ زندگی انگیزى ٍ جرقٌ کٌ بَدى این اصلیش حرف کٌ انیهیشنی بگیو، باید پایان در

 ”چگَنگی“ ٍ نسیر طَل ٍ کَچیک چیزيای از بردن لذت ٍ زندگیٌ نسیر يهَن زندگی کل ٍ بندى ای چالٌ بٌ ٍ ندارى نقصد
 نیشٌ ”چٌ“ اسیر شدیدا ٍ افتٌ نی گیر خَدش پیام دام در خَدش قضا از د،نقص بَدن ”چٌ“ نٌ نًهٌ کٌ نقصدى بٌ رسیدن
 کٌ یادآٍریٌ بٌ الزم بزارى. ٍقت براش کٌ نیرى یادش رٍ ”چگَنٌ“ ٍ ”چطَر“ کال ٍ اثر( کلی نضهَن ٍ نفًَم ٍ پیام ٍ )حرف
 ”Soul“ يهین ٍگرنٌ کردن ایجاد نا در خَدشَن داکتر پیت ٍ پیکسار کٌ انتظاریٌ بخاطر يا  گیری سخت ٍ يا نقد این يهٌ
 .سرترى گذشتٌ، سال چند در زندى فیلو ٍ انیهیشن ادعا پر آثار از خیلی از ينَز نَاقصش يهٌ با
 

 بیاد حس پس   از کٌ ناندگارى ٍ اثرگذار ٍقتی فقط نخاطب، ذين کردن درگیر ٍ بزرگ فکر کٌ نیکنٌ ثابت دیگٌ یکبار اثر این
 این فکر بزرگی بٌ فکر اٍن اگر حتی نیست اینجا جاش ٍ ندارى ارزشی سینها ندیَم در خَد خَدی بٌ فکر ٍگرنٌ بیرٍن

 بعد ٍ کرد تَلید حس باید اٍل بازيو الغیر، ٍ باشٌ انیهیشن ندیَم يهین نختص يو قصش ٍ ایدى حتی ٍ باشٌ انیهیشن
 نتعین ٍ خاص انسان   دریچٌ از ٍ دارى رٍ خَدش خاص قَاعد يو سینها در حس آٍردن در کرد. درگیر رٍ فکری

 ٍ بزرگ يای حرف ٍ درخشان يای ایدى فقط نٌ نیاد بیرٍن )فضاسازی( نشخصش  ارتباطات ٍ پردازی( )شخصیت
 .نهیرسٌ ننسجهی کلیت بٌ فضا، ٍ شخصیت نساختن دلیل بٌ کٌ عالی يای سکانس تک

 
  :نىشت پی
 داشتٌ خَب صحنٌ تا چند باشٌ. نداشتٌ بد سکانس یا صحنٌ کٌ فیلهیٌ خَب فیلو: >نیگٌ کٌ دارى ای جهلٌ یٌ ٍایلدر بیلی
 رغو علی چَن نیست خَبی اثر ”رٍح“ تَصیف این با.< باشٌ آخرش صحنٌ خَب، يای صحنٌ این از یکی بًترى کٌ باشٌ
 .بدى بلکٌ نیست خَب تنًا  نٌ يو پایانیش صحنٌ اتفاقا ٍ دارى بد صحنٌ چندین خَبش، بسیار يای صحنٌ



 

  روح انیهیشن دربارى بیشتر خط چند
 کاتشى کاربران از یکی نظر

 
 نستند اگر ، شدى تصَیر زیبایی ٍ درستی بٌ رٍح انیهیشن در نرگ از پس زندگی نهایش شد اشارى نقد تَی کٌ يهَنطَر

 ٍ گرفتٌ شکل عهیق پژٍيش با ٍ درست آن تصَیری يای نشانٌ از بسیاری کٌ یابید نی در باشید دیدى را زندگی از پس
 البتٌ ٍ ندارد ان دقیق نختصات ترسیو برای بیشتری تالش ردانکارگ کٌ بَدى نخاطب يای دانستٌ بٌ اتکا يهین شاید

 آشنای دنیای بٌ دارد عجلٌ ٍ شدى رٍبرٍ عجیبی دنیای با شخصیت است درک قابل ناشناختٌ دنیای این از گذر شتابزدگی
 .برگردد خَد جسو بٌ ٍ خَد

 
 نٌ است 22 است استاد ٍ راينها کٌ کسی نجاای ٍ يهسفر ٍ قًرنان نٌ است نرشد ٍ قًرنان الگَی 22 ٍ جان ارتباط الگَی
 ٍ بیابد را خَدش اصلی يدف تا کند نی راينهایی را جان بَدند راينهایش کٌ کسانی يهٌ تجربٌ بار کَلٌ با 22 جان.

 بٌ 22 رٍد نی 22 کهک بٌ دیگری راينهای اتکت با جان کٌ زنانی دارد را خَدش کاشت نسئلٌ این برای نَیس فیلهنانٌ
 رٍانشناسی با کٌ است 22 خَد درٍاقع این درحالیکٌ کنی؟ استفادى نعکَس رٍانشناسی از خَای نی از گَید نی اٍ

 .کند نی پذیرش انادى را جان ذين دارد نعکَس
 
 رٍی اجرای یعنی زندگیش يدف پی باشد راضی خَدش شغل از اینکٌ بدٍن کٌ نعلهیست جان کنید تَجٌ داستان نسیر بٌ

 گذاشتن سر پشت ٍ نسیر طی از بعد جان نیستند زندگی يدف زندگی يای جرقٌ کٌ فًهاند نی بٌ داستان ٍ است صحنٌ
 بٌ کردن کهک ٍ بَدن راينها یعنی نعلهی یعنی کردى نی فرار ان از کٌ بَدى چیزی يهان يدفش کٌ شَد نی نتَجٌ نَانع
 …زندگی يدف کردن پیدا برای دیگران



 

 کاربر یادداشت
  Soulانیهیشنی فیلو نقد

 
 داشتٌ قصد کٌ گَید نی دز انا اٍندى دنیا بٌ اریشگر یک دز است نعتقد جَ کٌ )جایی آرایشگاى یعنی فیلو نًو صحنٌ

 کٌ ست حکایتی يهان تفسیر  ست( االعادى فَق آرایشگری االن ٍ کشاندى، ارایشگری بٌ را اٍ نشکالتی انا بشَد دانپزشک
 …بَدى اقیانَس درٍن ٍاقع در انا بَدى اقیانَس لدنبا کٌ نايی گَید نی اٍ بٌ نَسیقی گرٍى ريبر

 
 کٌ چیزیست این کن دنبال را يدفت ٍ برندار دست رٍیايایت از رٍد نی پیش اصَل طبق فیلو دٍم عطف نقطٌ تا ابتدا از

 از کٌ کردى تجربٌ را حس این کسی ير کنند نی دنبال را شخصیت ٍ کنند نی پنداری يهذات حس آن با بینندگان يهٌ
 يستو بزرگتری يدف دنبال بٌ ٍ نیستو راضی کنو نی زندگی آن در کٌ یگايیجا
 زندگیت آنال غایت کنی نی فکر کٌ يدفی بٌ انکٌ از پس زندگیست فلسفٌ نضهَن يهین بٌ پاسخگَیی صدد در فیلو ٍ

 پس از کٌ نشًَری آدنًای بسیار ٍ اند رسیدى پَچی بٌ آن از بعد نَفق ادنًای از بسیاری کٌ جایی ؟! چٌ رسیدی است
 .اند کردى خَدکشی ٍ نیاندى بر ناانیدی این
 
 
 



 
 

 کاربر یادداشت
 

 ايداف بٌ رسیدن نٌ است زندگی خَد زندگی، فيد کٌ فیلهساز حرف ٍ فیلهنانٌ سَم پردى یعنی بعدی درست نسیر انا
 را زندگی يدف ٍ درست نسیر جَ ذين ٍ بدن با 22 بلٌ نیاندى در انا است شدى درستی گذاری نقطٌ اینکٌ با شدى تعیین

 زندگی لحظات ٍ کَدکی شیرین خاطرات یادآٍری ٍ درخت از برگ افتادن با آن کردن تصَیری انا ديد. نی نشان اٍ بٌ
 22 نجات ٍ جَی رٍح دٍبارى برگشت ٍ 22 سرنَشت آن از بدتر ٍ شَد نهی ساختٌ نخاطب برای انا است کافی َیج برای

 شکَيی پر بازگشت زندگی بٌ دٍبارى برگشت ٍ جَ اخر جایزى گیرد نهی شکل ٍ نشدى سازی فضا درست جَ فداکاری ٍ
 درست يا زندگی سایر برای بَدن راينها یعنی اٍ دجدی يدف گردد برنی خَد فایدى بی زندگی بٌ دٍبارى انگار ٍ نیست
 .یابد نهی را خَد تصَیری کارکرد ٍ شَد نهی تبیین

 

 استىدیى کاتشى فیلهسازی خدنات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 فیلو صنعتی ساخت

 ساخت فیلو نستند
 ساخت نىشن گرافیک و انیهیشن

  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیته و
 خدنات ویدیى نارکتینگ و سىشیال ندیا

https://cutsho.com/teaser/
https://cutsho.com/teaser/
https://cutsho.com/industrial-film/
https://cutsho.com/documentary/
https://cutsho.com/documentary/
https://cutsho.com/motion-graphics/
https://cutsho.com/motion-graphics/
https://cutsho.com/ceremony/
https://cutsho.com/video-marketing/
https://cutsho.com/video-marketing/

