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: تکنیک پین اسکرین

  :تعریف

تشای اجشای ایي تىٌیه، ّضاساى سَصى دس یه صفحِ جاساصی ضذُ ٍ تا تغییش استفاع سَصى ّا ٍ ًیض ًَسپشداصی اص یه 

 . صاٍیِ تِ خصَظ، تصاٍیشی تِ ٍجَد هی آیذ وِ حاصل اًؼىاس ًَس تش همغغ سَصى ّا هی تاضذ

  .تشای ایي واس پَیاًوا دس پطت ٍ جلَ صفحِ ػوَدی لشاس هی گیشًذ ٍ سَصى ّا سا تِ حشوت دس هی آٍسًذ

  :تاریخچٍ

اختشاع ضذ ٍ تىٌیه آى دس خالل سال ّای عَالًی   هیالدی تَسظ الىساًذس الىسیف1931صفحِ ی سَصًی، دس سال 

 . فیلوساصی اٍ، تا ووه هتحشن ساصی تِ ًام ولش پاسوش تىویل گشدیذ

  :خصًصیات

 .ایي تصاٍیش ضثاّت تسیاسی تِ تصاٍیش حىاوی ضذُ داسًذ

اصالح خغاّا دس صهاى فیلوثشداسی تِ هؼٌی تىشاس ول . تا ایي تىٌیه اهىاى تْیِ ی عشح ّای همذهاتی ٍجَد ًذاسد

  .آى صحٌِ اص اتتذا تا اًتْا هی تاضذ

 :ساختمان پیه اسکریه

 .تاضذهذل تضسي ضذُ ی یه صفحِ ی سَصًی ٍ حشوت ػوَدی سَصى ّا سا دس داخل آى هی ایي ضىل، : الف

 . دسجِ ایجاد وشدُ است60سَصًی وِ صاٍیِ : ب

سایِ دٍ سَصى تش سٍی ّن افتادُ است؛ اگش ّوِ ی سَصاى ّا تش آهذُ تاضٌذ سایِ ّایطاى سغح سیاُ سًگی سا : ج

 .تَجَد هی آٍسد

ٍ تا . دس ایي ضىل سَصى ّا ووی تیشٍى آهذُ اًذ، الثتِ هی تَاًین تگَیین وِ ووی ًسثت تِ حالت لثلی فشٍ سفتِ اًذ: د

 .تَجِ تِ ایٌىِ سایِ سَصى ّا وَتاُ تش ضذُ، ضاّذ سغح خاوستشی سًگی ّستین

 .ّویي عَس دس ایي ضىل سَصى ّا فشٍ تش سفتِ اًذ ٍ ضاّذ خاوستشی هتَسغی ّستین: ُ

 .تا اداهِ سًٍذ فشٍ تشدى سَصى ّا هی تَاًین تِ خاوستشی سٍضي تشی دست پیذا وٌین: ٍ

 .پس تسیاس تذیْی است صهاًی صفحِ سفیذ خَاّین داضت وِ سَصى ّا فشٍ سفتِ تاضٌذ: ص

 .دس ایي ضىل هی تَاًین پٌج سغح سًگی سا وِ صحثت وشدین،  تثیٌین: ح
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  :تکىیک ساخت

تذیي صَست وِ دس اتتذای پیذایص ایي تىٌیه پاسوش، . تِ دٍ ًفش تشای ساختي تصاٍیش تا صفحِ ی سَصًی ًیاص است

دس پطت صفحِ هی ایستاد ٍ سَصى ّا سا تِ عشف هماتل فطاس هی داد، دس حالی وِ الىسیف، دس جلَی صفحِ ی 

 .سَصًی لشاس هی گشفت ٍ تغییشاتی تشای وادس فیلوثشداسی تِ ٍجَد هی آٍسد

تِ ػلت ػوك تُؼذ فضای ٍالؼی وِ اًیویطي صفحِ ی سَصًی تِ ٍجَد هی آٍسد، خیلی ون است آى سا جض اًیویطي دٍ 

 .تؼذی تِ حساب هی آٍسًذ

 :اویمیشه َایی سفارشی بٍ ایه سبک

تِ خاعش ایٌىِ ساخت ّوچیي اًیویطي ّایی ٍلت صیادی سا هی گشفت ایي تىٌیه ًتَاًست تغَس تجاسی هغشح ضَد؛ 

 :اها تَدًذ داستاى ّایی وِ تشای اًیویطي ضذى تا ایي تِ الىسیف ٍ پاسوش پیطٌْاد ضذ؛ ًظیش

 "تَسیس پاستشًان"اثش « دوتش طیَاگَ»

 "داستایَسىی"اثش « یادداضت ّای صیشصهیٌی»

 اثش اٍسسَى ٍلض« هحاووِ»ٍ ّوچٌیي ساخت ضشٍع ٍ پایاى فیلن 

 :اویمیشه َای معريفی کٍ با ایه تکىیک ساختٍ شدٌ اود

  :شبی بر فراز کًٌ سىگی

 هاُ واس ساختص 18 تَسظ دٍ هثتىش ایي تىیٌه اًیویطي ساصی ضشٍع ضذ ٍ تؼذ اص 1933ساخت ایي فیلن دس سال 

 .تِ پایاى سسیذ

اص جولِ ًىات جالثی وِ هی تَاى ًام تشد؛ ایي تَد وِ دس عَل ساخت اًیویطي الىسیف تاسّا ٍ تاسّا دس تاسیىی تِ 

 .هَسیمی فیلن گَش هی داد ٍ تصاٍیش تصشی وِ تِ رٌّص هی سسیذ سا دس ساختص دخیل هی وشد

 .ایي فیلن تا تَجِ تِ ایٌىِ تشای اٍلیي تاس تا تىٌیه خاصی ساختِ ضذُ تَد تا استمثال صیادی سٍتشٍ ضذ

اص ًىات تاسصی وِ دس ایي فیلن هطاّذُ هی وٌین ٍجَد تصاٍیشی ضاػشاًِ ٍ لحظِ ّایی پش اص اتْام است وِ الىسیف 

 .ّواًغَس وِ اضاسُ ضذ آًْا سا اص هَسیمی فیلن الْام گشفتِ است
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 :اویمیشه بیىی ساختٍ الکسیف ي پارکر

 . ٍ دس وطَس فشاًسِ ساختِ ضذُ است1963دس سال 

 .ایي اًیویطي تِ صًذگی یه آسایطگش وِ اص داخل ًاًی تیٌی سا پیذا هی وٌذ، هشتَط هی ضَد

  Mindscapeاویمیشه 

 . تَسظ طان دسٍیي دس وطَس واًادا ساختِ ضذُ است1976ایي اًیویطي دس سال 

 . ایي فیلن دستاسُ ی ٌّشهٌذی است، وِ تِ داخل تاتلَی ًماضی اش لذم هی گزاسد تا دس تخیل سیاحت وٌذ

 .  جایضُ تیي اللولی هی تاضذ18اص ًىات لاتل تَجِ ایي فیلن وسة 

 :فیلم سٍ مًضًع

 .ایي فیلن وِ دس دٍساى سال خَسدگی الىسیف ساختِ ضذُ ٍ تِ سِ هشحلِ صًذگی اٍ هی پشداصد

 .ضاهل تصاٍیش هتؼذدی اص آخشیي خاعشات سفش ایطاى دس سشصهیي سٍسیِ هی تاضذ:  هشحلِ اٍل •

 .است« تاتلَ ّای یه ًوایطگاُ»خالصِ ای سشیغ اص فشین ّای فیلن : هشحلِ دٍم •

 ضخصی لَی ٍ ثشٍتوٌذ  Goldenbergاست؛ وِ  Goldenberg  ٍSchmuyleضاهل داستاى : هشحلِ سَم •

 فشدی فمیش اها خالق است  Schmuyleاست ٍ تا پته خَد آهادُ تشای تَلیذ سىِ ّست ٍ دس عشف هماتل 

 . وِ ضیثِ پشًذُ ای است وِ پیَستِ تال تال هی صًذ

 :Imprintsاویمیشه 

ایي اًیویطي وِ تشای اٍلیي تاس دس ایي سثه تغَس سًگی واس ضذُ است، هی تاضذ؛ وِ تَسظ طان دسٍیي دس سال 

 . ساختِ ضذُ است2004

 .تشای ساخت ایي اًیویطي اص چٌذ هٌثغ ًَسی استفادُ ضذُ است

 :مىابع

  ،92، ص 1384ماریه فرویس، زیبایی شىاسی اویمیشه، ترجمٍ ی اردشیر کشايرزی، اوتشارات داوشکدٌ ی طدا ي سیما 

  ،127 ي 125، طض 1385 جیان آلبرتً بىدازی، یکظد سال سیىمای اویمیشه، ترجمٍ ی سعید تًکلیان، اوتشارات داوشکدٌ ی طدا ي سیما 

  مربًط بٍ جلسٍ ی يرک شاپ آشىایی با تکىیک اویمیشه سًزوی کٍ تًسط الکسیف ي پارکر در مجمع ملی "(1972سال )پیه اسکریه " فیلم مستىد 

 .برگسار شدٌ بًد NFBفیلم کاوادا


