
 پرتره بانىیی در آتش Portrait of a Lady on Fire تحلیل و نقد فیلم

 

 :دهیم می قرار بررسی مىرد Fire Lady a of Portrait فیلم در که مىاردی
 

 قصٌ خطی رٍایط ٍ داستان دربارى 
 نقاشی ٍ زن داستان اصلی عنصر دٍ بررسی 
 فیلو ساختار بررسی ٍ نقد 
 فهینیستی نایٌ درٍن تحلیل 
 فیلو نًو يای سکانس بررسی 
 نقالٌ انتًای )در آتش در بانَیی پرترى فیلو تریلر نشايدى( 
 نقالٌ انتًای )در دٍستان سایر نظر نشايدى ٍ کاننت ثبت( 
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 مردان بدون زنان
 " !آتش در بانىیی پرتره   "  شىد می زنانگی با مىسیقی و شعر نقاشی، التقاط

 بعد ٍ کشند نی پرترى نقاشی کٌ دستانی از اینسرت کند: نی عیان را خَد تهاتیک رٍیکرد اٍل سکانس يهان از کٌ فیلهی
 نربی بعد ٍ شَند نی نعرفی ابتدا يهان از ”زن“ ٍ ”نقاشی“ عنصر دٍ بیانَزند. نقاشی خَايند نی کٌ زنانی چًرى   بٌ کات

ٌ   است قرار کٌ شاعرانٌ تصَیری! آتش در ای دوشیزه پرتره  : ديد نی تَضیح خَدش نحبَب اثر دربارى   ٌ   تعریف نقدن  قص
 .دارد اشارى ديند نی رخ” هلىئیز “برای نهادین چٌ ٍ عینی چٌ کٌ اتفاقاتی بٌ فیلو طَل در نام این. باشد فیلو

 
 در البتٌ دارد، نعنایی نینچ نهادین صَرت بٌ اٍ سَختن ٍ درآید ناشناس نرد یک عقد بٌ اجبار بٌ است قرار کٌ يلَئیزی

 ناریان اشتباى با يلَئیز پرترى   کٌ ای صحنٌ جهلٌ از يستیو، اٍ سَختن شايد جا چند در نیز نستقیو صَرت بٌ فیلو
ٌ   يهچنین ٍ سَزد نی  يهین با سَختن این.دارد شناسانٌ زیبایی ٍ شاعرانٌ ايهیتی کٌ يلَئیز دانن گرفتن آتش نًو صحن

 .کند نی بازنهایی يلَئیز سرنَشت از را انگیز خیال حس یک ی،نتن درٍن يای ارجاع
 

 

 آتش در بانىیی پرتره فیلم بررسی و نقد
 فیلم داستان درباره

 

ٌ   يهان در کٌ باصالبت ٍ نقاش زنی شَیو. نی ”ناریان“ يهراى قایق، با  بینیو: نی را شخصیتش از ٍجًی قایق با سفر صحن
 در گردد. برنی قایق بٌ دٍبارى ٍ دارد نی بر را بَنش ٍ زند نی آب بٌ نردان اعتنایی بی در اٍ ٍ افتد نی آب در اش نقاشی بَم
 بصری نصادیق عنَان بٌ سرنا ٍ شدن خیس یافتٌ، تحقق ناریان پردازی شخصیت از نقدناتی اینکٌ بر عالٍى صحنٌ این

 سرنای ٍ باد يلَئیز، دانن گرفتن آتش بعد، يای سکانس در اینکٌ کها گیرد نی قرار تَجٌ نَرد فیلو در طبیعت نانًربانی
 شناسی زیبایی ٍ شاعرانگی بٌ کهک بر عالٍى ٍ کنند نی تکهیل را فیلو از ٍجٌ این نیز دریا شدن طَفانی ٍ سَز استخَان
 «پرسَنا» فیلو یادآٍر آشکارا يا، نها بعضی يهچنین ٍ صحنٌ طراحی دارند. لتدال نیز فیلهساز ناتَرالیستی نگاى بر بصری،

 .باشد نی نیز برگهان ی



 قصه خطی روایط
ٌ   در اٍ ندارد. نردان بٌ نیازی ٍ کند نی زندگی نستقل طَر بٌ کٌ است باصالبت ٍ قَی خَدساختٌ، زن یک ناریان  جانع

ٌ   يهین در نردان بٌ اٍ نیازی بی نکند. ازدٍاج يرگز یدشا کٌ گَید نی يلَئیز بٌ يجديو قرن نردساالر  آب در پریدن صحن
 در بانَیی پرترى  » در گَیی نردان! بٌ فیلهساز اعتنایی بی ٍ فیلو زنان بٌ نردان نتقابل اعتنایی بی يهچنین شَد؛ نی دیدى
 فیلو در نقشی انکان حد تا ٍ ديد نهی قرار تأکید نَرد را نردی گاى يیچ دٍربین است، ايهیت بی نَجَدی نرد «آتش
 .نشدى ایفا نردان تَسط

 
ٌ   عهدتا يستند يو اگر نردان  دٍشیزى تصَیر است قرار یا درآٍرند خَد عقد بٌ را ای  دٍشیزى است قرار زٍر بٌ یا اند؛ شر نای

 کٌ يستند پدری یا کنند نهی کهکش ٍ نگرند نی را ناریان زدن دریا بٌ اعتنایی،  بی عین در یا برسانند. اش”نالک“ بٌ را
 خیر بدٍن ٍ نرد بٌ نیاز بدٍن جًانی عهد از فیلهساز بگذارد! نهایش بٌ اٍ نام با را خَدش يای نقاشی است نجبَر ناریان
 جًات برخی از نیز النتیهَس یَرگَس سَگَلی یلوف رٍد. نی فهینیستی ای نایٌ درٍن خلق سراغ بٌ ٍ سازد نی نردان بَدن
 .بخَانید اینجا از النتیهَس سَگلی فیلو دربارى زن. نسالٌ ٍ دٍربین با تهانا فیلهی ، دارد خَد در را يا الهان يهین

 

 

  Fire on Lady a of Portraitفیلم تحلیل

 فیلم در زن و نقاشی عنصر دو بررسی
ٌ   بٌ ناریان ٍرٍد با  شَير برای تا بکشد را يلَئیز پرترى   تا آندى ناریان کٌ فًهیو نی شَد؛ نی رٍشن درام نَتَر يلَئیز، خان

 خَاير ٌک شَیو نی نتَجٌ ديد. نهی را تصَیرش کشیدن اجازى   ازدٍاج، با نخالفت دلیل بٌ زن ٍ شَد فرستادى اٍ آیندى  
 ازدٍاج یا نرگ یا ندارد؛ بیشتر راى سٌ يجديو قرن در اشرافی زن یک یعنی است! کردى خَدکشی دلیل يهین بٌ يلَئیز
 .ندارد بیشتر راى دٍ پس شدى اخراج صَنعٌ از کٌ يو يلَئیز شدن! رايبٌ یا اجباری
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 بٌ اٍ ٍ ناریان دٍستی شرٍع از پیش تا کٌ داریو يلَئیز نکردن یا کردن خَدکشی حَل فیلو ابتدای در کهرنگ تعلیق یک
ٌ   انگیز غو نَقعیت يهین دل از فیلهساز ديد. نی نسبی رٍنقی درام ٌ   درٍن ننظَن  رٍنق نیز را اش فهینیستی نای
 ترسیو را اٍ دزدکی ٍ بسپارد خاطر در را اٍ دستان ٍ چًرى يلَئیز، با يایش زدن پرسٌ در است نجبَر انا ديد.ناریان نی
 شَد نی بستری ناریان، يای کردن دقت ٍ نگاى يهچنین ٍ ببرد جلَ قصٌ در را تنش نَج دٍنین است قرار ایدى این کند.
ٌ   عشق گیری شکل برای  .يلَئیز بٌ اٍ نهنَع

 
 بررسی نقاط عطف فیلم

ٌ   یک يلَئیز ٍ ناریان شدن آشنا رٍند در  طَر يهان ناریان نتضادند؛ شخصیت دٍ این اینکٌ داریو. نیز دیگر دراناتیک نکت
 ٍ بستٌ گَش ٍ چشو زنی يلَئیز ٍلی ایستادى خَدش پای رٍی کٌ است زرنگ ٍ باصالبت ٍ نستقل زن یک شد گفتٌ کٌ

ٌ   در نثال گراست. درٍن  نَسیقی فقط عهرش در يلَئیز بینیو. نی را تضاد این نهَد يلَئیز، برای ناریان زدن پیانَ صحن
 دارد. را رٍنانتیک ای قطعٌ نَاختن تَانایی حتی ٍ کند نی نعرفی يلَئیز بٌ را نَسیقی انناری کٌ حالی در شنیدى، کلیسایی

 .است نؤثر نیز فیلو حسی ٍ شاعرانٌ بار تکهیل در البتٌ صحنٌ این
 
ٌ   تکهیل با ٌ   نسخ ٌ   یک فیلم در نقاشی، اٍلی  اٍ شغلی، تعًد ٍ اخالق بین ناریان درٍنی تنش آید. نی ٍجَد بٌ فعط نقط

ٌ   طرفی از ٍ ديد نی سَق اجباری ازدٍاج بٌ رضایت بدٍن را يلَئیز نقاشی، دادن تحَیل با کٌ داند نی  در ٍجَدش فلسف
ٌ   از را يلَئیز خَد ابتدا گیرد نی تصهیو پس. است نقاشی دادن تحَیل خانٌ، این  .کند رباخب کارش نتیج
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  feu en fille jeune la de Portrait فرانسىی فیلم بر یادداشتی

 فیلم مهم های سکانس تحلیلی بررسی
 
ٌ   یک در  در ناریان ٍ کند نی بیان نقاشی دانستن احساس بی با را ناریان کاری پنًان از شدنش شَکٌ يلَئیز تنش، پر صحن

 فیلو از جدیدی فصل ٍارد اینجا از. کند نی نخدٍش را نقاشی ٍ کند نی قاضی را ٍجدانش کاری، تعًد ٍ اخالق تقابل
ٌ   است قرار کٌ شَیو نی  گذرد، نی يرچٌ ناریان، بعدی يای نقاشی در بگیرد. شکل ناریان ٍ يلَئیز بین ای عاشقانٌ رابط

 کدی با را دٍ این شدن عاشق سیر خَايد نی فیلهساز چراکٌ شَد، نی کشیدى تصَیر بٌ تر بّشاش ٍ تر نتبسو يلَئیز
 کشیدن برای است دراناتیک تهًیدی نگاى عنصر سَیی از دارد؛ زیادی ايهیت فیلو این در ”نگاى. “ديد ارائٌ تصَیری
ٌ   سَیی از ٍ ناریان تَسط يلَئیز نقاشی  .است عشق تداٍم ٍ شدن عاشق نقدن

 
ٌ   دقت با ناریان تنًا نٌ کٌ شَیو نی نتَجٌ صحنٌ یک در  يو يلَئیز بلکٌ داشتٌ نظر زیر را يلَئیز تاررف ٍ ننش جزییات يه
 سرپا برای نقطع این در فیلهساز. اند شناختٌ خَبی بٌ را یکدیگر خَی ٍ خلق دٍ ير ٍ نگریستٌ نی ناریان بٌ نگری ژرف با

ٌ   درٍن طرفی از داستانک این است. کردى طراحی را ندیهٌ جنین سقط داستانک ریتو، احیای ٍ درام ناندن  یستیفهین نای
 يهچنین، ٍ شَد نی يلَئیز ٍ ناریان بیشتر بَدن بايو ٍ بیشتر شناخت برای ای بًانٌ سَیی از کند، نی تر فربٌ را فیلو

 نَیسندى دست از عهل ابتکار گَیی فصل، این از پس نتاسفانٌ کند. نی تأنین را نقطع این در فیلهنانٌ کشهکش سَخت
 با بصری شناسی زیبایی ٍ بازد نی رنگ تقابل ٍ کشهکش عنصر زیرا شَد نی نقطعی افت یک دچار درام ٍ شدى خارج اثر

 .شَد نی آن جایگزین ناریان يای کشیدن نقاشی
 

 



  Fire on Lady a of Portraitفیلم نقد
 فیلم در ساختاری رمزگشایی و نمادشناسی

 

ٌ   ٍجٌ یک ٌ   بٌ فیلو بینانتنی ارجاع شَد؛ نی آشکار فصل يهین در نیز فیلو از دیگر شاعران  اٍرفَس ٍ اٍریدس یَنانی افسان
ٌ   در کٌ  در ٍ کند نی ایفا فیلو شناختی زیبایی غنای در نًهی نقش تر بعد ٍ شَد نی چینی  نقدنٌ عاشق دٍ خَانی کتاب صحن

ٌ  . شَد نی تکرار يو يلَئیز ٍ ناریان سرنَشت  زبان بٌ نیز را فیلو نانیفست گَیی کٌ دشت در زنان آٍازخَانی صحن
 ٍ شَد نی اجرا تئاتر یک يهچَن صحنٌ این ياست. ينر انَاع با فیلهساز بازی ٍ شاعرانگی راستای در درآٍردى، نَسیقی
 ٍ رساند نی تاریخ گَش بٌ يجديهی قرن استَار   انا شدى سرکَب زن کٌ است فریادی نثابٌ بٌ زنان شعر نحتَای

 سلین ٍ شَد نی پخش آٍاز يهین نیز تیتراژ در جًت يهین بٌ کند. نی اثبات را خَیش شدى   انگاشتٌ نادیدى نَجَدیت
 .کند نی تداعی را حهاسٌ تراژدی، جای بٌ سیانا

 
 نیهٌ سرنَشت نیز، قصٌ در نصداق حیث از کردیو؛ اشارى باد ٍ آتش ٍ آب عناصر بَدن ناتَرالیستی بٌ نتن اٍایل در

 سَیی از زداید؛ نی طریق دٍ بٌ فیلم پایان از را غو فیلهساز چندير کَبد. نی ناتَرالیستی نحتَم جبر طبل بر يلَئیز تراژیک
 کد تَسط يلَئیز ٍ ناریان عشق دادن نشان پایدار با دیگر سَی از ٍ جنین سقط داستانک در ندیهٌ نَفقیت دادن نشان با

 .شَد نی گرفتٌ جشن ناریان تَسط لحظٌ آن نقاشی   شدن ثبت با ندیهٌ جنین سقط نَفقیت از.فیلهس رسای ٍ نتقن يای
 

 

ٌ   کٌ حالی در دخترش کنار در يلَئیز نقاشی با ابتدا شدى؟ ساختٌ طَر چٌ يلَئیز ٍ ناریان عشق پایداری  ٌ  افسان ۸۲ صفح
ٌ   با سپس ٍ است رؤیت قابل «اٍرفَس ٍ اٍریدس»  ٍ رٍنانتیک قطعٌ اجرای در يلَئیز حضَر یعنی فیلو پایانی صحن

ٌ   نگاى ساختن جاٍدان با کٌ تابستان باشکَى  چَن نیست؟ تلخ کانال پایان چرا است. يهراى يلَئیز بٌ ناریان عاشقان
 زنانی شَد؛ ثبت فیلهش زنان از سرخَردگی ٍ ضعف با تصَیری خَايد ینه تاریخ، نردساالر جبر پذیرفتن رغو علی فیلهساز

 :خَانند نی حال زبان با کٌ
 

 نا دٍام عالو جریدى   بر است ثبت
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 استَدیَ کاتشَ فیلهسازی خدنات

 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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