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- غو ٍ ننفی خانَادگی، ٍ شخصی زندگی جًت از ٍلی است نثبت پَالنسکی رٍنن برای ينری دید از دٍم جًانی جنگ
 سبب جنگ، ایام سخت خاطرات کٌ گَنٌ بٌ دیدى دٍم جًانی جنگ از شدیدی آسیب اش خانَادى چَن است ننفی انگیز.
 کارگردان «زیستٌ ی تجربٌ» چَن است نثبت جًتی از انا کند. رد قَیا را «شیندلر فًرست» ساخت پیشنًاد کٌ شدى

 در نهاند. لنگ کارش در عهال ٍ کند تبدیل سینهایی تصاٍیری بٌ را، ٍاقعی کتاب یک نحتَای کٌ شدى باعث «پیانیست»
 طیخ چند يهین درباب آخر، ی نقطٌ بٌ رسیدن تا نَشتار، این است. شدى سینها ٍ ينر نفع بٌ اش، شخصی زندگی ٍاقع،
 .تهاشاگر در «اثر زیست» ٍ پیانیست نَلف ی رابطٌ یعنی خَاندید؛ تازى کٌ است

 
 

 
 

 تپیانیس فیلم نقد
 

 نا دقیق فًو ٍ درک راينهای تا گیریو نی نبنا را «بازن آندرى» سینهایی يای بینش فرض، پیش بصَرت ٍ راستا يهین در
 آندرى نظری بینش خالصٌ، ٍ شدى فشردى قالب در. نشَیو سرگردان کلهات انبَى نیان در نیز، ٍ اشدب پَالنسکی رٍنن اثر از

 بعبارتی عینی. ٍاقعیت یعنی سینها جذاب ٍ خام ی نادى انتداد در آنًا تکانل ٍ سینهایی عناصر نسبت درک یعنی بازنی
 «صحنٌ» در زندى زنانی نحتَا، ٍ نعنی يپرٍت. ٍ يَا در عنصر یک نٌ است عناصر از ای نجهَعٌ حضَر «نیزانسن» دیگر،
 دٍربین پشت یا ٍ شدى چیدى نیزانسن در قبل از ای نشانٌ یا کند نی ٍرٍد صحنٌ بٌ -بازیگر-انسان کٌ گیرد نی شکل

 اثری ٍ رياپدیدا ٍ کاربر یعنی شی ٍ انسان یعنی دارد رابطٌ پیانَ دستگاى با کٌ کسی یعنی پیانیست سادى: خیلی. ایستادى
 .گذردنی آن بر ٍ گیردنی پدیدى از کاربر کٌ
 

 در نا گردد.برنی -سینها برجستٌ پردازان نظریٌ از- بازن آندرى بٌ آن ننشأ کردیو عرض کٌ سادى، شکل بٌ نگاى طرز این
 کٌ Pianist The فیلو داستان انا. کنیونی تبعیت ،«فکری فرم» يهین از پَالنسکی رٍنن پیانیست بر تفاسیر ٍ تانالت
 بر نقدی کهتر کٌ است اثر این در سری چٌ چیست؟ درباب کردى، خَد درگیر را، بسیاری احساسات تاکنَن ٍ بردى يا جایزى

 ؟گرفتٌ را انصاف جانب ٍ نرفتٌ، افراط بٌ ستایش در کٌ ایو دیدى آن



 
 

 
 
 

  پیانیست فیلم داستان خالصه
  iPolansk Romanساخته

 
 ٍ است اشپیلهان ٍالدیسالٍ نام با پیانیست یک زندگی درباب است، آشکار يو اثر عنَان در کٌ يهانطَر داستان نحتَای

 جنگ ٍسط يو آن نَسیقی باب در صنعتی فیلم صنعتی فیلو یعنی تر جزئی جًانی. جنگ یک حین در احَالش ٍ اٍضاع
 ٍ غیرت با دٍست است: -«برٍدی آدرین» بازی با- «اشپیلهان ٍالدیسالٍ» دٍش بر Pianist The فیلو اصلی نقش است.

 نثل ٍ يستند دارا اش خانَادى چشد.نی را فقر نزى جنگ، ی نیانٌ در ٍ يا رانٌٍی در چٌ اگر نیست فقیر . پیانَ نتعصب
 .نانیونی جايهین ٍ رٍیونهی جایی» گَیند نی خانٌ ايل شَد نی شرٍع کٌ جنگ اینکٌ: ننظَر زنند نهی حرف يو فقیران

 
 تربیت نَع ٍ آیدنی دارایی بر نالکیت از کٌ شهاست با بنفسی اعتهاد ٍ کنینهی خالی را سنگر زٍد باشی داشتٌ ثرٍت ٍقتی

 بٌ شَد نی عَض يو ثرٍتهندان لحن بگیرد، کٌ شدت جنگ است. کردیو،پنًان تازى کٌ قَلی نقل در نعنی این خانَادگی.
 کو با رٍ این از نیست، دسترس در آسانی بٌ ٍ نیست برقرار دیگر يو يالذت ٍ کند نهی صرف ناندن کٌ سادى دلیل این

 .خَرندنی تکانی نیلی
 
 
 

https://cutsho.com/industrial-film/
https://cutsho.com/industrial-film/
https://www.imdb.com/title/tt0253474/


 

 
 
 

  tPianis The فیلم تحلیل
 

 حال انا اشپیلهان کند. نهی بیهٌ ٍ تضهین العهر نادام را، «پیانیست» بقای ٍ جان ٍلی آٍرد نی کاری نحافظٌ ثرٍت بلی!
 ٍ ٍجَد کٌ «رادیَیی انَاج» ٍ يانت الی بٌ ال ٍ است خیال در بیشتر ٍاقعیت در کهتر ٍ دارد ينر جنس از ٍ دیگر يَای ٍ

 چیزی گَید: نی باٍریخَش با يا بهب صدای نیان در ٍ جنگ ابتدای در پیانیست. رساند نی شنَندگان بٌ را اثرش
 زنان، از اش تلقی چَن شَد. نی ناجرا نات ٍ کیش خَد کو کو ٍلی تهام. ٍ کنند نی صلح طرفین است، گذرا نیست.
 در -سینها ننطق یعنی -زنان حرکت ٍ نیست غیرجنگی حالت رد انَر نثل جنگ در انَر داندنهی گَیا ٍ رسد نی بنظر ناقص
 .تر نتفاٍت سرعتی ٍ کند نی پیدا دیگر شکلی جنگ

 
 نی بدتر رٍز بٌ رٍز اش سرنَشت پیانیست ٍ آیند نی جلَ لًستان نالکیت ٍ تصرف قصد بٌ ٍ کند نهی رحهی يا نازی
 ٍ سرپناى ٍ غذا ٍ بقا بٌ نیاز کٌ درحالی کند نی سقَط آدنی ياینیاز ترین پایین ی ردى بٌ اٍ، نَسیقیایی نًارت ٍ شَد

 برای اشپیلهان ٍ است راحت ٍ ارزان خیلی نازی برای جان گرفتن تر. ضرٍری ٍ شَد نی تر نًو اٍ پیانَی دستگاى از اسحلٌ
 .ستا ضررش بٌ چَن باشد نداشتٌ تحرک يو خیلی ٍ کند ذخیرى آپارتهانش در غذا باید ناندن زندى

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 تپیانیس فیلم قدن

 
 يهیشٌ نرگ رسد. نهی «آخر فصل» بٌ ٍلی خَرد نی چرخ يزار شايدیو کٌ يهانطَر «اشپیلهان» سرنَشت سیب خالصٌ،

 شنَد. نی خَد نزدیکی در را آن صدای رٍز ير ٍ دارد علنی حضَری نازی، سرينگ برای پیانَ نَاختن در حتی ٍ اٍ برای
- نهی عهال ٍ درناندى اشپیلهان ٍالدیسالٍ انا برد نی -کشتارگاى-گاز يای اتاق بٌ را یًَدیان از بسیاری قطاری اینکٌ، ننظَر
 سالح در قدرت ٍضعیت، درآن آٍرد. نی کو دیگر اینجا تش،نًار ٍ پیانَ ٍ نَسیقی ديد؛ انجام کردن نگاى از غیر کاری تَاند
 بایستی پَالنسکی اثر نقد در کردن. ایجاد سازی ٍسیلٌ بٌ شناسانٌ زیبایی حسی یا ينری تاثیری نٌ کردن غلبٌ ٍ است

 دقیق تعریف نٌ جنگ، در نَسیقی نظیربی قدرت بٌ اغراق ٍ. کرد تفسیر ٍ فًو آن بافت در ٍ دید بايو را جنگ ٍ نَسیقی
 .است پیانیست بٌ ٍ نَسیقی بٌ جفا بل آن
 

 ببرند نرگ اتاق بٌ خَايندنی کٌ را اشپلیهان. بیشتر تصرف ٍ رٍ پیش است: نشخص کارش جنگ ٍ نیست بهب پیانَ،
 ٍلی رٍد نی نرگ قدنی یک تا پیانیست ، فیلو يای ٍسط يهان یعنی ديد. نی فراری نًلکٌ از را اٍ آشنایی، ٍ دٍستی
 بٌ کنارشان از نباید ٍ اند رنزگشایی قابل يا نشانٌ گَید: نی «سینها در نعنا ٍ نشانٌ» کتاب در «ٍٍلن» گذارد. نهی دٍستی
 بلکٌ تقدیر نٌ ٍ شانس نٌ نیرد نهی ٍ یابد نی نجات ٍ کند نی فرار نرگ از اشپیلهان اگر اینکٌ: نکتٌ کرد. عبَر سادگی
 ٍ است انتیاز یک خَب، دٍستی ديد. ادانٌ حیات بٌ ٍ نشَد خاکستر بٌ تبدیل شَد نی سبب کٌ است تصادف ٍ انتیاز

 نرگ بٌ ٍ بَد تر تنًا قطعا نداشت دٍستی اگر اٍ شانس. نٌ ٍ تقدیر نٌ دارد نحَری نقش تصادف عنصر اش گیری شکل در
 .نزدیکتر



 
 
 

 
 

 شخىی نخفیگاه در هنرنند و هنر
 تپیانیس فیلم واکاوی

 
 یک دٍستی نعنی؟ چٌ بٌ شانس ٍ انتیاز انا شدى اشپیلهان بقای باعث انتیاز ٍ تصادف بلکٌ تقدیر نٌ ٍ شانس نٌ بنظر

 است دٍست ٍجَد در کٌ خَبی بلکٌ نیست -ارسطَ تعبیر بٌ- خَدشیفتگی یا نیازنندی براساس ای رابطٌ فقط است انتیاز
 ای لحظٌ در ٍ جنگ نیان در ٍ تصادفی شکلی بٌ شَد نی پیانیست نجات باعث يهین ٍ دیگر. دٍست برای است انتیازی

 . شاعرانٌ تَيهات ٍ بریو نی ابريا بٌ پناى آٍریو نی کو کلهٌ ٍ بديیو تَضیح را چیزی تَانیو نهی ٍقتی ساز. سرنَشت
 ٍجَد ٍ خطر چَن شدنی کهتر پیانیست ناندن زندى احتهال کشید نی طَل بیشتر جنگ اگر کٌ نعنی این بٌ تصادف

 .خَردى پیچ زنان با آدنی
 
 نرگ نزدیک در ٍ اضطرار در ٍ فرار در زندگی پیانیست: زنانی ریتو ٍ فرار ٍ تعلیق ٍ فرم نَرد در ای نکتٌ راستا: يهین در

 نی شبیٌ بیشتر حهاسٌ بٌ را اشپیلهان زندگی ی قصٌ کٌ آفریند نی ریتهی ٍ تعلیقی يهین ٍ زند نی تر نبض پر يهیشٌ
 برای دٍبارى زدن پیانَ سَدای در اشپلیهان ٍ کندنی -فرار بخَانید -حرکت دٍبارى تَلدی ٍ نرگ سَی بٌ يهیشٌ زندگی. کند

  !نخفیگاه در هنر: کند نی نخفی را ينرش ٍ خَد آپارتهانی در رادیَ، در ٍ ٍرشَ
 
 



 
 
 

 
 

 تهىی بحران و دوم جهانی جنگ
  tPianis The فیلم تحلیل

 
 با کٌ است لًستانی زنینی نیرٍيای نقاٍنت در عهال بلکٌ پیانیست نَسیقی ٍ فانتزی ٍ خیال در نٌ ناندى زندى انید انا

 ٍزن آنًا حضَر ٍ بَد کنند. نی کهک اشپیلهان بٌ یی درجا ٍ کنند نهی نخفی را جنجگَیشان ينر ٍ شَند نی رٍبرٍ دشهن
 دیَاريا ٍسیلٌ بٌ کٌ آفریند نی یًَدیانی برای ٍاقعی انیدی ٍ ديد نی تغییر دیزیا تاحد يا نازی با نبرد نیدان در را قَا

 ٍ است اثر ٍاقعیت تحریف رٍانی، نفايیهی بٌ جنگ ٍاقعیات تحَیل دیگر: عبارتی بٌ اند. شدى داشتٌ نگٌ دیگران از جدا
 .ينری ٍ یرٍان صرفا بحثی نٌ است نلت یک نَضَع جنگ، نَضَع زدى. کپک برداشتی بٌ آن تقلیل

 
 نیازنند عشق ندارد. ٍجَد عینا ٍرزی عشق برای زنانی ٍ نکان ٍلی شَد نی آشنا زنی با اشپلیهان بینیو نی فیلو از جایی در

 بر اشننطق چَن کند نی پنبٌ درجا را، يا رشتٌ از بسیاری جنگ، کند. حضَر اعالم قاطعانٌ تا است خَدش زنان ٍ نکان
 آنیز اغراق حتی ٍ نعنَی فضا آلهانی، افسر برای پیانَ نَاختن زنان در رٍابط. سازینتیکرنا ٍ لطافت نٌ است خشَنت

 فرستند نی نرگ اتاق بٌ را یًَدیان  يهکارانش، ٍ است نازی حزب از افسر، کند نی فرانَش آدنی کٌ ای گَنٌ بٌ شَد نی
 سَ کدام بٌ داند نهی اشپلیهان کٌ حدی در اند کشیدى یًَدیان ٍ يا نازی بین غیرخَدی ٍ خَدی نضهَنی با دیَاری ٍ

 .کَبید دريو را ذينی ٍ عینی نرزيای ٍ کرد بحران دچار را يا يَیت علنا دٍم جًانی جنگ يو. نیز افسر ٍ دارد تعلق
 
 



 

 
 

  جهانی جنگ ژانر های فیلم بهترین نعرفی
 
-نی Pianist The فیلو در کجا را آنًا ٍزن تناسب ٍ اجزا يهاينگی نعنی بٌ زیبایی شناسانٌ:زیبایی ٍ فرنیک ای نکتٌ ٍ

 نهايای بین نستحکهی يهاينگی اش. پایانی نَازچشو ی لحظٌ بٌ آن آغاز ٍ فیلو عنَان ننطقی زدن گرى در دقیقا بینیو؟
 نیست سابق نثل دیگر نحتَا ٍلی گردد برنی نبدا ی نقطٌ بٌ زنان انگار، دارد. ٍجَد عنَان با پیانیست پایانی ٍ آغازین

 کٌ يهانطَر کند نی پخش را نَسیقی نًایتا پیانیست کٌ جًت این از رسیدى. آخر ٌب فیلو ٍ گرفتٌ دیگر فرنی نحتَا، یعنی
 در نَسیقیایی زندگی نقاٍنت یعنی برانگیخت. را نسلک نازی فرد ترحو ٍ کرد نی پخش نازی سرينگ کنار در ٍ خیال در

 ٍ اشپلیهان انگشتان در ٍ جنگ َنتخش ی کنندى تلطیف عنَان بٌ ٍ سینها خَاير نثابٌ بٌ نَسیقی «:نرگ ی غریزى» برابر
 «.ٍرشَ» رادیَ ایستگاى در شنَندگان يای گَش

 
 نشیند، نی پیانَ پشت نازی سرينگ دستَر بٌ اشپیلهان کٌ سکانسی در نا را «زبان یک نقام در نَسیقی» براین، عالٍى

 يای تخریب از فراتر کند: یجادا حس اٍ دل در ٍ بگَید سخن دشهن با تَاند نی کٌ زبانی یعنی کنیو نی نشايدى شفاف
 .نیرٍيا بستان بدى ٍ جنگ

 
 
 
 
 
 



 
 

- اش دٍربین در آنرا دٍرتر، زنانی در دیگر، فردی داند، نی چٌ نَیسد، نی کتابی جًانی، جنگی نیان در زنانی، فردی،
 ؟نیست است، تصادفی کند. نی تقدیو عالهی بٌ ٍ کارد نی -نَالن اینسپشن يهچَن

 !«است جًان برري تصادف»نَشتٌ: خاطراتش کتاب در اسپانیایی، نطرح کارگردان ،«بَنَئل لَئیس»
 

  :است آندى کهک بٌ نَشتٌ، این تدٍین در کٌ ننابعی
 یدٍای پرٍیز  ترجهٌ ترٍفَ فرانسَا اثر يیچکاک رٍایت بٌ سینها1– 
 یندن نسعَد ترجهٌ آندرٍ دادلی از فیلو اساسی يای تئَری2– 
 اشًب نحهد ترجهٌ بازن آندرى از چیست سینها3– 
 
 
 

 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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