
  Blow-Up آگراندیسهان به عنىان یک نکانیسو روانی | تحلیل و نقد فیلو

 

 
 :ديیو نی قرار بررسی نىرد Up-Blow فیلو در که نىاردی

 ؟چیست دربارى آگراندیسهان فیلو داستان 
 ٌ؟دارد ٍجَد فیلو نحتَای ٍ اثر عنَان بین ای رابطٌ چ 
 یآنتَنیَن آنجلَ نیکل فیلو داستان نایٌ درٍن تحلیل 
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 نیکل» یعنی Up-Blow فیلو کارگردان زندگی با زنان شَد؟ نی دادى نشان چگَنٌ «آگراندیسهان» اثر در زنان براستی
 نی تالش نفید نقالٌ ٍ نَشتار این در است؟ آگراندیسهان اثر عنَان کجای در زنان دارد؟ نسبتی چٌ «آنتَنیَنی آنجلَ
 .بديیو نتفاٍت حدی تا ٍ رٍشن پاسخی ، سَاالت این بٌ کنیو

 

 
 

  pU-Blowنقد و بررسی
 ؟چیست نىرد در آگراندیسهان فیلو نىضىع

 
 خَلیَ» از ادبی داستان یک از اقتباسی کٌ ساخت آگراندیسهان نام بٌ اثری آنتَنیَنی آنجلَ نیکل شصت ی ديٌ در

 داستان خَد داستان خَاندن برای کٌ است زنانی نیزان از رت طَالنی آنتَنیَنی سینهایی داستان رٍایت است. «کَرتاسار
 نام بٌ عکاسی رٍایت Up-Blow فیلو چیست: نَرد در آگراندیسهان اثر  خالصٌ، طَر بٌ انا کنیو. نی صرف کَرتاسار
 ٍ در بی فکری طرز ٍ گذارند نی استَدیَ در يا ندل از عکاسی با بیشتر را رٍزيایش کٌ است جَانی تَناس، است. تَناس

 زندگی بٌ اش نگاى در فکری گشادآباد نَعی ندارد. نعینی ٍ نشخص فکر طرز يیچ بگَییو باشد بًتر شاید دارد. يو پیکر
 فکر طرز دیگر، عبارتی بٌ بزند. گرایانٌ نرج يرج  ٍ نًلیستی انگ تَناس بٌ تَاند نی راحتی بٌ تهاشاگر رٍ ازین يست.
 .است نیاندى در اش اندیشٌ رٍشن خطَط ينَز ٍ است جَان خَدش، سن نثل تَناس

 کٌ نحَی بٌ ديد. نی دست آدم بٌ رٍزنرگی ٍ نالل از حسی اش، رٍزانٌ فعالیت ٍ تَناس کاريای ٍ يا عکاسی دیدن از
 از بٌ حکو یا خفیف افسردگی بیهاری یک تشخیص اٍ شخصیت در کند ٍسَسٌ احتهاال را پرشتاب ٍ عجَل درنانگر رٍان

 ٍ شَد نهی نتَقف ٍ ديد نی انجام را اش عکاسی کار -يهینگز دیَید -تَناس حال، این با بديد. تَناس خَدبیگانگی
 .است پَش شیک
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 نآگراندیسها فیلو تحلیل
  pU-Blowفیلو داستان خالصه

 
 «ناجرا» کٌ گیرد نی عکسی -يست آن در زنی کٌ- ای صحنٌ از اتفاقی ٍ رٍد. نی پارکی بٌ اش دٍربین با رٍزی تَناس
 ٍلی بديد پس اٍ بٌ گرفتٌ کٌ عکسی کٌ خَايد نی اٍ از پافشاری با ٍ شَد نی نتَجٌ عکس صاحب کند. نی درست
 نی کار پارک در شدى گرفتٌ عکس يهان رٍی کٌ بعديا .ديد نی اٍ بٌ را دیگر عکسی ٍ ديد نی خرج بٌ شیطنتی تَناس

 يهین ٍ شَد نی عکس در جسد یک ٍجَد نتَجٌ لحظٌ این در کند، نی -آگراندیسهان-نهایی بزرگ آنرا نَعی بٌ ٍ کند
 تکنیک در اشتبايی ٍ است تَيهی صرفا یا است ٍاقعی جسد اینکٌ آزنَندن برای اٍ شَد. نی تَناس تعجب نایٌ لحظٌ

 کٌ رٍز آن فردای ٍلی دارد حضَر نقدا پارک در جسدی بیند نی ٍ شَد نی عکس نحل ٍ پارک عازم ينگام، «شب» سی،عکا
 .نیست پارک در دیگر جسدی رٍد، نی

 
 دٍربین است: آنتَنیَنی ٍ تَناس خَد درٍن نَعی بٌ کٌ است آگراندیسهان اصلی ٍ درٍنی کشهکش ٍ تعلیق رفت، آنچٌ

 ٍ کَرتاسار فیلهنانٌ ٍ ایدى نحَر با کٌ حال است. نَیسندى قلو درٍنیات حاصل عنَان بٌ نتن ٍ کارگردان قلو نقام در
 .گردیو برنی آگراندیسهان بٌ دٍبارى بعد ٍ نتن آغازین سَاالت پیرٍ تئَریک بحث کهی شدیو آشنا آنتَنیَنی



 

 وفیل ينری فرم تحلیل
 شدى آشکار واقعیت یک حقیقت،

  
 ٍ کشف قابل زنان از ننطقی در پردى، رٍی سینهایی يای سَژى زندگی درک ٍ شَد نی نهابندی زنانی ننطق در ينری فرم

 شعَر نشان ٍ شَند نی پرداختٌ نناسب زنان در داستان اٍج نقاط ٍ اتفاقات ٍ است زنان در درک پای است. رنزگشایی
 فیلو یا اثر زنانی ننطق براین، عالٍى نزند. اٍل در بزند ناجرا ٍسط در خَايد نی نها ٍ سکانس یک کٌ حرفی کٌ است این
 .نتحرک ٍ است دار زنان صَرت ير در انا باشد کات جانپ از سرشار ٍ غیرخطی یا خطی تَاند نی نانٌ

 
 ٍ نهايا ٍسیلٌ بٌ آنرا ٍ « است شدى آشکار واقعیت حقیقت: » ٍ شَیو نی نزدیک حقیقت بٌ تقریبی نا براین، نضاف
 جاندار ٍ بَدن زندى ٍ دارند خَد در را سردی ٍ خشکی نَعی ٍلی است ٍاقعیت از بخشی خَد کٌ ديیو نی نشان کلهاتی

 ٍ بررسی است الزم دادى، بازتاب آنرا چقدر اینکٌ انا ٍاقعیت از رٍنَشتی تئَری گَیند. نهی دقیقا ٍ کانال را ٍاقعیت بَدن
 فًو خاص ننطقی با ٍ يو با باید کرد جدا تَان نهی ٍ اند آنیختٌ يو در زنان سیال عنصر با ٍاقعیت سیال رعنص شَد. نقد

 خَش دل شعرگَن ٍ عرفانی ای خلسٌ بٌ ٍ ببریو ابريا نیان در انتزاعیاتی بٌ پناى ٍ کنیو رد یکسرى اینکٌ نٌ کرد تفسیر ٍ
 .آنتَنیَنی فیلو این در بازی ٍ راکت صدای ٍ آسهان در تنیس فرضی تَپ نثل کنیو

 

 

 

 



 

 

 ندیسهاآگران فیلو رنزگشایی و واکاوی
 
 بین يای شبايت چٌ اگر نیستیو يو ساز سریال ٍ کارگردان ٍ نیستیو فیلهبردار کنیو. نی ثبت رٍ يا لحظٌ عکاسی در

 ٍ کند نی نهایی بزرگ را لحظٌ يهان ٍ ثبت ای لحظٌ تَناس دارد. ٍجَد بیش ٍ کو ينريا بقیٌ ٍ فیلهبرداری ٍ عکاسی
 با نا ٍ تهاشاگر نٌ است کارگردان خدنت در دٍربین یعنی رساند. نی تَان بٌ ٍ کند نی بزرگنهایی دٍبارى را، بزرگنهایی فیلو

 پیرٍ خَاست نی قیهتی ير بٌ تَناس از را عکس ٍ بَد نشستٌ پارک در کٌ شخصی يهٌ، این با. بینو نی را آنجا فاصلٌ
 احتهال این آیا دادى یلتحَ دیگری عکس تَناس ٍ شدى گرفتٌ اٍ از عکس اینکٌ فًهیدن از بعد کٌ اینجاست نکتٌ، يهین

 ؟است برداشتٌ نحَطٌ آن از را جسد عکس، صاحب فرد تَناس، عکاسی از بعد رٍز ٍ شب کٌ گرفت نادیدى باید را قَی
 
 اصرار نبَد نًو اگر کند نی پافشاری کٌ است «ناجرا پشت» ای نکتٌ حتها بگیرد تَناس از را عکس کٌ کند نی پافشاری اٍ

 حاال کند. نی عبَر سریع ٍ شدى زندى تدٍین خَد نعنی در حفیف کاتی جانپ انگار گَید نهی سانیآ بٌ دٍربین ٍ کرد. نهی
 بزرگ کار نتَاند کٌ نشدى دگرگَن نَضَع این فًیدن از بعد تَناس حال آیا نیست جسد کنیو نی نگاى را عکس کٌ بعدا

 .نیست درست دٍم بار انا است درست ٍاقعیت آری اٍل بار چرا ديد. انجام درست را نهایی



 

  pU-Blowفیلو روانکاوی
 

 ٍ بد ٍاقعیت کنیو. نهی کار يو خَب احتهاال نیستیو خَب نا ٍقتی ٍ دارد نا درٍنی حال بٌ بستگی عکاسی کار کیفیت
 برای رٍیدادی برای نهایی بزرگ یعنی بديد حالت تغییر نا درٍن آنیزی اغراق شکل بٌ شَد نی باعث جسد نبَد ننفی

 است رٍانی نکانیسو نَعی يو کارگردان برای تاریح در لحظٌ یک ٍ زنان یک بزرگنهایی ٍ است رٍانی نکانیسو یک تَناس
 پر ی ديٌ ننظَر ديد: نهی فًو بٌ تن راحتی بٌ اعتراض از سرشار ٍ تنش پر ی ديٌ درٍنی. تعادل ٍ یکپارچگی حفظ برای

 سینهایی، رکنتح تصاٍیر است. زنان ننطق سینها، ننطق ٍ است آدنی يستی نکان زنان،. است ارٍپا در 06 ديٌ تالطو
 شَند نی ساختٌ ٍ تدٍین اثر در کٌ يای ٍاقعیت پس باشد. زندگی یک زنان از کَتايی بخش چٌ اگر است جاری زنان در

 .شَند نقد يو نند زنان ٍ شَند فًو نند زنان باید
 

 بٌ تاریخی رایطش دانید: نی قطعی انرٍز آنچٌ بر کنی اعتهاد نتَانی کٌ بَد چنین نیالدی شصت ديٌ در فکر يَای ٍ حال
 ٍ بَد گرفتٌ شکل اگراندیسهان ساخت زنان در ،پاریس در 86 نه نانند اتفاقاتی يای زنینٌ بَد. لرزان ٍ شکنندى شدت
 در ٍاقعیتی آنتَنیَنی اثر Up-Blow فیلو بنابراین، رسید. يو ایتالیا بٌ ٍ کرد سرایت يو ارٍپا ی بقیٌ بٌ آن يای ترکش
 یکپارچگی حفظ برای رٍانی نکانیسو نَعی دیگر، طرفی از غلَ ٍ اغراق ٍ نهایی بزرگ این ٍ دىش نهایی بزرگ کٌ است زنان

 این ٍ کند نی آشکار فرد بر رٍانی نکانیسو طریق از زنانٌ ٍ زنان رٍح طریق از را خَد زنان یعنی است فیلو نَلف رٍحی
 .است تر نزدیک سینها ٍاقعیت عینیت بٌ انر



 

  Up-Blow 6196فیلو رنزگشایی
 ٍ شاخ ٍ نهایی بزرگ از ٌک نعنی این بٌ رنزگشایی است: گشایی رنز قابل ٍلی است نتغیر ٍ رازالَد کهی اثر يای نشانٌ

 ينر در ٍ عام طَر بٌ ينر در. کاست باید -رسد نی نظر بٌ ندرن پست ٍ آنارشیست کٌ- فیلو نحَری ی ایدى دادن برگ
 تَناس یعنی کند. نهایی بزرگ را يهان اینکٌ نٌ کند عبَر آن از بتَاند باید ننتقد ٍ يست فریبندگی خاص طَر بٌ سینها
 اتفاقی يهٌ آن چگَنٌ؟ است، زدى حقٌ تهاشاگر بٌ کارگردان ٍاقع در. نداد را اصلی عکس ٍ زد ٌحق عکس صاحب بٌ عکاس

 .گذرد نی سریع ٍ سادى ٍ گَید نهی چیزی ٍ ندادى نشان بگیرد شکل يای سَژى تَسط دارد انکان پارک در صبح تا شب کٌ
 

 ناچار کند رٍایت را قصٌ یک پیاز تا سیر تَاند نهی ساعتٌ دٍ Up-Blow یک در چَن باشد شاید سینها ضعف ٍ عیب این
 :شبیٌ سَاالتی بٌ پاسخ در رٍ ازین شَد. نی سکانس بًهان ٍ نها فالن کردن قیچی ٍ برش ٍ نَنتاژ بٌ
 .بلی کند؟ قبل از تر پیچیدى است، سینها جذاب ٍ خام ی نادى گفت نی بازن آندرى کٌ را عینی ٍاقعیت تَاند نی سینها آیا
 .بلی ٍادارد؟ نهتد زدن سَت بٌ را خَد آناتَر ٍ ای حرفٌ تهاشاگر نخ کٌ بسازد درٍغ يزار تَاند نی سینها آیا

 نی نا حَاس ٍ است فریب ٍ حقٌ جادٍ در است جادٍگر ٍ کند نی جادٍ راگ سینها است. سینها دٍربین ٍ سینها قدرت این
 رٍی یا بیفتد جلَ کارنان اینکٌ برای ديیو نهی فریب باريا را خَد رٍزانٌ زندگی در نا آیا ديد: فریب را نا گايا تَاند

 ؟کنیو کو را يهدیگری

https://cutsho.com/industrial-film/


 

 نآگراندیسها فیلو يای سکانس تحلیل و بررسی
 از تر قَی کانپیَتری يای تکنیک دتربع ٍ داد فریب را نا «اندلسی سگ» بنام سینها، در نرجعی، اثر دٍر، زنانی

 کات جانپ يایش فیلو بین در عهدا ٍ بَد ناراضی نَضَع این از گدار لَک ژان آند. نیدان بٌ اندلسی سگ يای  تکنیک
 ٍ بازیگر بین پردى ٍ بیند نی را اثری فیلو، داخل اتفاقات از فاصلٌ با کٌ ديیو نشان نخاطب بٌ باید گفت نی چَن زد نی

 قانع بصری نظر از ٍلی شنَیو نی را تَپ ٍ راکت صدای نا تَناس، حضَر ٍ راکت بٌ تَپ زدن سکانس در است. رتهاشاگ
 آنًا صدای ٍ تَپ ٍ راکت اینکٌ نٌ نیست اینکٌ نٌ ديد نشان دالیلی بٌ بنا خَايد نهی کارگردان چرا. شنیداری شَیو نهی
 .کند نی ٍل ناقص آنرا کند: نهی کانل بازنهایی است. ٍاقعی غیر
 

 ٍ دقیق طَر بٌ را خَد زنان تاریخی عینی ٍاقعیت تَاند نهی آنتَنیَنی کٌ کنو عرض باید شَم صریح باشو داشتٌ اجازى اگر
 در اغراق صَرت بٌ را خَد ناتَانی، این رٍ، ین از بکارد. انتقادی یا ينرنندانٌ شکلی بٌ دٍربین در سپس کند فًو کانل
 سینها در ٍاقعیت نتحرک بازتاب ٍلی ایستد نهی ٍ کند نی فرار ٍاقعیت کٌ ستا درست این ديد. نی بازتاب ناقص فًهی

 قتل آگراندیسهان، در بنابراین، است. دگرگَنی درحال  ی زندى ٍاقعیت در زنانی بندی بستٌ نَعی فیلهی ير ٍلی است ينر
 تَناس برگشتن از بعد -عکس بصاح یا نتًهی یا پلیس -کسی یعنی است نهاندى آنجا جسد انا است افتادى اتفاق ٍاقعا

 حقٌ ٍ سینها جادٍ ٍ سینها ی حقٌ بٌ را این نیست دیگر خَد عکس در دیگر چرا اینکٌ برداشتٌ. پارک از آنرا خانٌ بٌ
 .شاعرانٌ ٍ رازآلَد تَيهی یا عرفانی ای خلسٌ نٌ کنید تفسیر عکاسی



 

 نآگراندیسها فیلو نقد
 -خَد زنان در گری آنارشی نَج ٍ اعتراضات ٍ سرگردانی انَاج دربرابر است رٍانی نکانیسو یک کارگردان، برای بزرگنهایی

 پی تَان نی اثر این کجای سرنایٌ رد راستی حال. پریشال جهاعت با تَناس فرضی بازی تنیس پایانی سکانس بٌ بنگرید
 در يهزنان را کاال ٍ را زیبایی يا ندل بَدند؟ چیزی چٌ بٌ خدنت در ردک نی عکاسی آنًا از تَناس کٌ يای ندل گرفت؟
 ؟عکاسی ينر کهک بٌ ٍ نصرفی کاالیی نقام در زیبایی کرد؟ نی عرضٌ نا بٌ آنتَنیَنی دٍربین ٍ تَناس يای عکس

 
 فقط نٌ پس ننداست.ينر کار زنان، ی پیچیدى انَر کردن سادى گَید نی کَکتَ ژان کٌ يهانطَر ٍ ٍ بازنهایی در صداقت 

 ٍ شدى ساختٌ اثر کٌ زنانی درست ٍ دقیق فًو شَد. بزرگنهایی نباید بزرگ، کارگردانان تهام بلکٌ انتَنیَنی کارنانٌ نَرد در
 .است دار جان نقد ٍ تحلیل در حیاتی ی نکتٌ اٍردى، در حرکت بٌ را دٍربین نَلف

 

 در لیدیا ٍ جیٍَانی بین اتفاق چقدر -گذشت ضیافت یک در اکثرا کٌ- آنتَنیَنی شب فیلو در شب زنان در کٌ بیاٍریو بیاد
 ؟گردد بازنهایی ٍ شَد تکرار دیگر فرنی بٌ پارکی در تَاند نهی صبح تا شب از اتفاقات آن تهام آیا داد. رخ شب یک ندت

 
 
 
 
 
 
 
 



 :است آندى کهک بٌ نَشتار این در کٌ ننابعی
 یصالح ترجهٌ کاردٍلَ برت اثر آنتَنیَنی آنجلَ نیکل با گفتگ1َ- 
 یجابر  ترجهٌ بیَرکهان استیگ اثر آنتَنیَنی آنجلَ نیکل2- 
 یزايد ترجهٌ بَرچ نَئل اثر سینها در نکان ٍ زنان3- 

 
 
 
 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 گرافیک ٍ انیهیشنساخت نَشن 
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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