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 ٌکارگردان دربارى ای نقدن 
 يا فیلو بر کَتاى تحلیل ٍ آجار نعرفی 
 النتیهَس سینهای جزئیات بررسی 
 کَبریک استنلی از تاجیر ٍ النتیهَس یَرگَس 
 نقالٌ انتًای در النتیهَس یَرگَس يای فیلو تریلر نشايدى 
 نقالٌ انتًای در دٍستان نظرات سایر نشايدى ٍ کاننت جبت 

 
 

 

 



 

 النتیمىس یىرگىس سینما
 جرگٌ بٌ فیلو پنج ساخت با جا بدین تا کٌ است یَنان ايل فیلهسازی )Lanthimos Yorgos( النتیهَس یَرگَس

 ٍارث النتیهَس سینها، نخاطب ننٌ برای است. پیَستٌ برانگیز کنجکاٍ يایی فیلو با سبک صاحب جذاب فیلهسازان
 بٌ بلکٌ بسازد، فقید کَبریک استنلی نایٌ درٍن ٍ فلسفٌ قَت بٌ يایی فیلو تَانستٌ اٍ کٌ نعنا این بٌ نٌ است؛ کَبریک

 در کند. نی نزدیک کَبریک آجار فضای بٌ فرم ٍ تکینیک ساخت، نظر از شدت بٌ را نخاطب النتیهَس سبک کٌ جًت این
 فیلو یک دیدن لذتبخش حس يایشان فیلو کٌ برد نام نیتَان را نفر دٍ فقط انرٍزنان سینهای جًان در حاضر حال

  .اندرسَن ناستَ پل ٍ النتیهَس اند: کردى ایجاد نخاطب ننٌ در را کَبریکی
 

 ٍ تیز يای قاب پرتحرک، دٍربین از يرگز سینها، در سبک صاحبین از خیلی برعکس آجارش تیرى جًان خلق برای النتیهَس
 نهَد ٍ نیسازد نستتر اجرش نحتَای عهق در را انسانی رٍابط يای درد اٍ کند. نهی استفادى تاریک ٍ سرد نَر ٍ رنگ یا

 اجر پنج ير است. تشخیص قابل يا کاراکتر بینی جًان پَچی ٍ يا دیالَگ ادای سریع وریت در يا، تیرگی این بیرٍنی
 کٌ شَد نی باعخ آجارش کارگردانی در اٍ سیاق ٍ سبک يهین باشد. نی يا تکنیک ٍ نضانین این ی بردارندى در النتیهَس

 .باشد داشتٌ گفتن برای نًهی حرف جدید، قرن سینهاداران نیان در
 

 النتیمىس یىرگىس آجار بررسی
  Dogtooth 9002 نیش دندان فیلم

 

 
 

 بدٍن گسیخت رٍان فیلو یک دید. تَان نی کٌ است يایی فیلو ترین کنندى ننزجر از یکی النتیهَس، تَجٌ قابل اجر اٍلین
 بر حاکو شدید خفقان نیش، دندان بَدن دردناک عانل ترین اصلی ؛ آزارديندى تصَیری يای الهان با سکانسی دادن نشان

 نی عهق بٌ کٌ سینهایی بینیو؛ نی را سینها خَد نقطٌ این در ياست. عیتنَق ترین سخت در يا کاراکتر تفاٍتی بی ٍ فضا
 است تربیت اش اصلی نسئلٌ ظايرا نیش دندان کند. نی عرضٌ لفافٌ در خشَنت( اینجا )در را غلیظش احساسات ٍ رٍد

https://en.wikipedia.org/wiki/Yorgos_Lanthimos


 ٍ خشو بٌ آن دل از ٍ نیديد بسط بزرگتری جانعٌ بٌ را دارد نام خانَادى کٌ کَچک جانعٌ آن عهیق رٍانشناختی ٍلی
 .شَد نی نزدیک کَبریک ”کَکی پرتقال“ بٌ نزدیک ترسناکی گسیختگی

  Alps 9022 آلپس فیلم
 

 
 

 را آلپس است. کردى جلب خَد بٌ را تَجٌ کهترین کارگردان دیگر اجر چًار بٌ نسبت گفت بتَان شاید کٌ النتیهَس از اجری
 ٍ يگل النتیهَس آلپس فیلو نبدا دانست. النتیهَس احترام قابل ٍ شدى تحسین اجر البستر بر ای نقدنٌ تَان نی

 نباید کند. نی نقد گرایی ساختار پسا بٌ گرایی ساختار از را نارکس يَشهندانٌ شکلی بٌ النتیهَس است. يگلی دٍالیسهٌ
 . باشد هین النتیهَس  دیگر يای فیلو از کهتر آلپس ارزش شک بدٍن ، ست ضعیفی فیلو آلپ کٌ پنداشت اینگَنٌ

 
   Lobster The 2015 البستر فیلم

 

 



 عجیب احساس. ضد بَدن، رٍنانتیک عین در ٍ است نینیهال بَدن نحتَا پر عین در النتیهَس انگیز بر بحخ اجر البستر
 نشان را يا انسان فرٍخَردى تهایالت از تیرى تصَیری البستر کشید. تصَیر بٌ عشق دربارى تَان نی کٌ است فیلهی ترین

 در کٌ باشند پست تَانند نی يا انسان نیزان چٌ کٌ کند نی بیان سادگی بٌ نحتَایش، عهق در النتیهَس فیلو ديد؛ نی
 يجهٌ نَرد يو نفس عزت نبَد ٍ دیکتاتَری انسان، نقد بر عالٍى البستر در ديند. فریب را یکدیگر شان، عاشقانٌ رابطٌ

 .گیرد نی قرار فیلهساز
 
 کٌ دیگری کاراکتر ير ٍ ریاکار طلبان ننفعت تا رحو بی حاکهان تا کَر عاشقان از يستند؛ فنا بٌ نحکَم هٌي فیلو، این در
 کٌ کرد نگاى بتَان اینگَنٌ شاید … نیز انسان از ٍ کند نی زدایی تقدس عشق از البستر کند. نی نهایندگی را قشری فیلو در

 دادى قرار خَد تاجیر تحت را نخاطبین از زیادی ٍسعت کٌ باشد نی هاسین در النتیهَس يای گفتٌ ترین جدی شرٍع البستر
 .است

 
   Deer Sacred a of Killing The 2017 مقدس گىزن کشتن فیلم

 

 
 
 چًارم فیلو رسد. نی گَیی خاص بٌ جانعٌ ٍ خانَادى نسالٌ باب در گَیی کلی از النتیهَس بار این نقدس گَزن کشتن در

 ، فیلو نام باب در تفکر پردازد. نی انتقام ٍ الًی عدل بٌ کٌ دارد یَنانی يای الگَ کًن از نهادین داستان یک النتیهَس
 یَنان خدایان از یکی داستان ٍ قصٌ بٌ نقدس نگَز  کشتن ديد. نی نشان نخاطب بٌ را اجر صاحب رفتٌ راى از نیهی خَد

 در نا ديد. نی قرار خَد نرکزی يستٌ عنَان بٌ را يا شخصیت جنسی بیهارگَنٌ رٍابط آن با نَازی ٍ نیزند طعنٌ باستان
 کٌ يا انسان درٍن از خَفناک تصَیر یک عالٍى بٌ بینیو؛ نی را خَد جان نجات برای يا انسان تقالی ، نقدس گَزن کشتن

 .است يهاينگ کانال فیلهساز فرم با کهاکان
 



 
 نی نخاطب رخ بٌ را خَد شکنانٌ ساختار ٍ رٍانکاٍانٌ سینهای ٍ آید نی جلَ بٌ قدم یک النتیهَس نقدس گَزن کشتن در

 دارد قرار بحخ نَرد خیلی کٌ چیزی است. کَبریک آخر فیلو بٌ تَجٌ قابل ارجاع النتیهَس فیلو این دیگر شاخصٌ کشاند.
 کَبریکی پرسپکتیَ کٌ بیهارستان يای )نها فرم در چٌ کٌ باشد نی النتیهَس نقدس گَزن کشتن رٍی کَبریک تاجیر ،

 )اینکٌ داستان جزییات در چٌ ٍ سرش( پشت از يا نها بعضی ٍ کیدنن نیکَل بازی یا ٍ دارن رٍ کادر قرینگی بر نبنی
ٌ( کانال-باز چشهان در بیل نشابٌ پزشکٌ یٌ اصلی شخصیت  .کرد حسش نیشٌ بست

 
  Favourite The 2018 سىگلی فیلم

 

 
 

 بری» تاجیر تحت آشکارا سَگلی کَبریک. استنلی سینهای بٌ نزدیک اجر ترین نشًَد سَگلی النتیهَس اجر ترین جدید
ٌِ  قصٌ یک ٍ شدى ساختٌ کَبریک «لیندٍن  خَدش از النتیهَس یَرگَس سَگلی در ديد. نی نهایش را پریانی ٍ دیَ ِشب
  تلخ نگاى آن يهچنان البتٌ يو سَگلی نباشد. غنی قبلی آجار اندازى بٌ فیلو این کٌ شدى باعخ عانل يهین ٍ گیرد نی فاصلٌ
 يای نرد بار این …ست زنانگی ٍ زن اش اصلی نسالٌ ٍ دارد زنانگی بَی ٍ طعو سَگلی دارد. را النتیهَس تاریک ٍ گهان

 قصٌ زن اصلی کاراکتر سٌ پی در النتیهَس دٍربین ٍ گیرند نی قرار قاب يای گَشٌ در آنًا قیرند.ح ٍ کَچک قصٌ نهادین
 .آید نی در حرکت بٌ
 

 با نَازی نشخص طَر بٌ کٌ است سَگلی در النتیهَس يای بندی قاب ٍ نَسیقی ، صحنٌ طراحی دیگر نشًَد ی نکتٌ
 کَبریک لیندٍن بری تاجیر تحت يو کراٍات نام با کَتاى فیلو یٌ النتیهَس کٌ جالبٌ دارد. نی بر قدم کَبریک لیندٍن بری

 (لیندٍن بری دٍئل گیر نفس سکانس يای دیالَگ با تنٌ بٌ تنٌ دٍئل یک) اٍنٌ از گرفتٌ الگَ کانال ٍ هانستقی بٌ کٌ ساختٌ
 



 النتیمىس یىرگىس سینمای بررسی بندی جمع
 آدم کٌ کشٌ نی تصَیر بٌ را سرد جًان یٌ نقدس گَزن کشتن تا نیش دندان از…دارد رٍ خَدش خاص جًان النتیهَس

 يایی لحظٌ تَ حتی ٍ سریعٌ خیلی يا دیالَگ کردن برقرار نحَى نیکنن؛ رفتار نانند ربات شدت بٌ ارتباطشَن در ياش
 حتی النتیهَس؛ يای وفیل تَ ندارى نعنا اصال احساسات بگذرن. نیخَان سرسری خیلی گَیی يهدیگٌ بٌ کادٍ ايدای نحل

 پنًان خشَنت يست. ياش فیلو يهٌ در رحو بی انتخاب عدم ٍ جبر یک احساساتٌ، فاقد بینیو نی البستر تَ کٌ عشقی
 انحال با ياش فیلو خشَنت نیزان اینکٌ بدٍن نیشیو عصبی ياش فیلو دیدن از ٍ ”يانکٌ نیشل“ يای فیلو نشابٌ دارى

 اعهال نخاطب دل در رٍ خشَنت کردن پاک نايی یا خَردن ناکارٍنی صحنٌ یٌ از حتی سالنتیهَ کنٌ؛ رقابت نَئٌ گاسپار
 .نیکنٌ

 

 
 

 النتیمىس یىرگىس های فیلم بررسی و نقد تحلیل
 نقطٌ از گفت نیشٌ تقریبا ٍ داستانی چٌ ٍ نضهَنی لحاظ از چٌ است النتیهَس فیلو ترین سادى نقدس گَزن کشتن
 نظر بٌ البستر. ٍ نیش دندان برخالف نیرى جلَ کندی بٌ داستان فقط ٍ ندارى ای غافلگیری يیچ فیلو بقیٌ اٍل عطف

 طَری ، دید دقت با را النتیهَس آجار باید سینها جدی نخاطب عنَان بٌ حتها ٍ شخصیٌ زیادی حدی تا النتیهَس سینهای
 نَئٌ گاسپار کنیو.اگر برقرار ارتباط اجر احبص بحخ نَرد نضانین ٍ يا حرف با تا کرد سفر باید يایش فیلو اعهاق بٌ کٌ

 دیدن از پس نخاطب کٌ است النتیهَس یَرگَس این زند، نی فریاد نهکن شیَى ترین عیان با را پَچش ٍ خشن نگاى
 .نیچشد استخَان نغز در را نگايش تلخی يا، ناى تا يایش فیلو

 
 ينَز شاید ، باشد نداشتٌ نستحکهی ساختار سینها خاص نخاطب برای کَبریک استنلی اندازى بٌ شاید النتیهَس یَرگَس

 فرد بٌ ننحصر اخالق ٍ خاص غرٍری ، فقید کَبریک استنلی اندازى بٌ شاید ٍ باشد نرسیدى خَد تکنیک در کانل پختگی بٌ
  .است کىبریک استنلی وارث النتیمىس انرٍزی آجار در نَعی بٌ يو باز ٍلی باشد نداشتٌ کَبریکی



 از یک ير کٌ  کىبریک استنلی  ٍ نىئه گاسپار  ، هانکه میشل ، اندرسىن تىماس پل از حرف ، النتیهَس لٌنقا این در
 گذار تاجیر ٍ بزرگ سینهاگران این با رابطٌ در يایی نقالٌ آیندى در آند. نیان بٌ باشند، نی سینها سبک صاحب کارگردانان

 .نیدیو قرار سایت در ٍ کنیو نی آنادى براتَن کاتشَ ٍبالگ در نیز
  

 

 

 استىدیى کاتشى فیلمسازی خدمات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلم صنعتی
 ساخت فیلم مستند

 ساخت مىشن گرافیک و انیمیشن
  ...ساخت فیلم مراسم ، فرمالیته و

 خدمات ویدیى مارکتینگ و سىشیال مدیا
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