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 ای ماسه انیمیشن

 سبظًسُ ٍ صطفِ ثِ خبیگعیي تَاًس هی ٍلی است، ًگطفتِ قطاض استفبزُ هَضز ٍسیؿی حس زض اًیویطي ثطای ٍسیلِ یک ؾٌَاى ثِ هبسِ چِ اگط

 ثب ّن ضٍی کِ ای ضیطِ افقی سطح چٌس یب یک ضٍی ضا هبسِ تصبٍیط، ایدبز ثطای ضٍش، ایي زض. ثبضس ثؿسی زٍ ّبی تکٌیک سبیط ثطای ای

 اگط. یبفت زست ذبکستطی هرتلف زضخبت ثِ تَاى هی حبلت ایي زض. زٌّس هی ًَض ّب آى ثِ ظیط اظ ٍ کٌٌس هی پرص اًس، گطفتِ قطاض فبصلِ

 سیبُ ضًگ ثطسس، زٍضثیي ثِ ٍ ثگصضز هبسِ شضات هیبى اظ ٍ ضیطِ سطح اظ ًتَاًس ًَض کِ طَضی ثِ ًوبیین، اًتربة تط ضرین ضا هبسِ قطط

 ّب هبسِ زازى حطکت ثطای. ضسیس ذَاٌّس ًػط ثِ سفیس ًجبضس، ای هبسِ آى ثط کِ ضیطِ اظ ّبیی قسوت تطتیت، ثسیي. ضَز هی حبصل

 تکٌیک ثب کِ ٌّطهٌساًی. کطز استفبزُ پبضچِ ٍ هقَا ّبی تکِ چٌگبل، ضبًِ، هَ، قلن چَى ای سبزُ ٍسبیل یب ٍ زست اًگطتبى اظ تَاى هی

 آهیعی ضًگ ططیق اظ ضا ضًگ تَاى هی ضٍش ایي زض. ضًَس ًوی قبًؽ سفیس ٍ سیبُ ثب کطزى کبض ثِ فقط کٌٌس، هی کبض ای هبسِ اًیویطي

 هی ثبال، اظ ًَضزّی ٍ ضًگی ّبی هبسِ اظ ّوچٌیي. آٍضز زست ثِ ضیطِ ظیط زض کبغص ٍ ّب غل اًَاؼ زازى قطاض یب ٍ ظیطیي ای ضیطِ سطَح

.  کطز استفبزُ ذبصی اثطات آٍضزى ٍخَز ثِ ثطای تَاى

 ًوی ثبقی ضَز هی سبذتِ هبزُ ایي ثب کِ اضکبلی اظ یک ّیچ تَلیس، اتوبم اظ ثؿس هَاضز اظ ثسیبضی زض. است ًبپبیساض ثسیبض ای هبسِ اًیویطي

 ًْبیی ی ضسُ ضًگ ضکل زض تصَیط چٌس است هوکي زٍضثیي، ظیط ضٍغي ضًگ اًیویطي زض حتی. هبسِ اظ ای تَزُ ٍ فیلن ذَز خع ثِ هبًس،

 زٍضثیي، ظیط ضٍغي ضًگ تکٌیک هبًٌس هبسِ ثب اًیویطي. گصاضز ًوی خب ثِ ذَز اظ زائوی ضزپبی ّیچ ای هبسِ اًیویطي اهب ثوبًس، ثبقی ذَز

 ضا کبض هطاحل زیگط، ّبی ضٍش ثب یب ٍ گطفت ؾکس قبة ّط اظ تَاى هی تٌْب. ًساضز اصال یب زاضز کن ثسیبض ضا قجلی ّبی قبة ثِ هطاخؿِ اهکبى

.  زاضز ذَز شّي زض ضا ثؿسی ٍ قجلی تصبٍیط سبظی شذیطُ تَاًبیی هبسِ، کبض زض هترصص اًیوبتَض زلیل، ّویي ثِ. کطز ثبظآفطیٌی

( Gisele & Ernest Ansorge )آًعٍضگِ اضًست ٍ گیعلِ سَئیسی، ضَّط ٍ ظى

 زض. کطزًس آغبظ ضا هبسِ ثب کبض 1964 سبل اظ ّب آى. ّستٌس ضیَُ ایي ی کٌٌسُ اثساؼ

 ضبهل ٍ ضس چبح 1994 سبل زض اًسی، الوللی ثیي ی خطٌَاضُ تَسط کِ کتبثی

 کطیس طَل سبل سِ": کِ است ضسُ زازُ تَضیح ثَز، ٌّطی ظٍج ایي آثبض ثط هطٍضی

 اصالح ٍ تٌػین ضا اًیویطي هیع ثبیس اِضًِست. آٍضًس زست ثِ هْبضت تکٌیک ایي زض تب

 زض( The Ravens )ّب کالـ فیلن. ضس هی استبز تکٌیک زض ثبیس گیعلِ ٍ کطز هی

 ذَثی ثِ ٍ آهس زض ًوبیص ثِ( Tours Festival )تَضظ ی خطٌَاضُ زض 1968 سبل

 ٍ ثَز سبظگبض گیعلِ ضرصیت ثب تٌْب ًِ ای هبسِ اًیویطي. گطفت قطاض استقجبل هَضز

 ّبی اًیوبتَض خصاة ی زایطُ ٍاضز ّب آى کِ ضس سجت ثلکِ آٍضز، ثبض ثِ استثٌبیی ًتبیح

 ثِ هَفق زیگطی سَئیسی ٌّطهٌس ّیچ کِ چیعی ضًَس، الوللی ثیي ی ضسُ ضٌبذتِ

 گصاضتٌس کٌبض ضا اًیویطي زیگط ّبی تکٌیک ّب آى زلیل ّویي ثِ. ثَز ًطسُ آى اًدبم

 ذَز هستقل ضٍش تؿصت، ثب ٍ زازًس تَسؿِ ثَزًس کطزُ اثساؼ ذَزضبى کِ ضا آًچِ ٍ

 غیط ثِ ٍلی. زاضتٌس ًگبُ هحفَظ ضا ذَز ٌّطی کبض ّبی ضٍش ٍ کطزى فکط ٍ زیسى زض

 هیع. ًجَز سَزآٍض ّب آى ثطای ّطگع ای هبسِ اًیویطي الوللی، ثیي ضْطت اظ

 الجتِ. ضٍز هی کبض ثِ ثؿسی زٍ اًیویطي فیلوجطزاضی ثطای کِ ثَز ٍسبیلی سبیط ثِ هطبثِ کطز، هی استفبزُ آًعٍضگِ گیعلِ کِ اًیویطٌی

 یب زٍ ضس، هی زازُ ًَض آى ثِ ظیط اظ کِ ضًگی ضیطی ی ضیطِ اٍلی، سطح ثبالی زض. ثبضس سبظگبض هبسِ ثب تب ثَز یبفتِ تغییط هیع ضٍی سطح

 .کٌس پصیط اهکبى ضا اًیویطي اظ هتفبٍتی سطَح تب ثَز، گطفتِ قطاض یکسیگط اظ سبًتیوتط 20 تقطیجی ی فبصلِ ثب زیگط ای ضیطِ سطح سِ
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 آنزورگه ارنست و گیزله

 ظًبى هْتبثی، ضجی زض. اًس زازُ اضائِ گطٍتِسک ی ظهیٌِ زض ضا ّبیطبى ططح تطیي ؾبلی ٍ تطیي قَی "ضٌجِ" فیلن زض ٌّطهٌس، ظٍج ایي

 خٌسی آهیعش هطاسن اظ پس ّب آى. ضًَس هی خوؽ خٌگلی زض ّوگی ٍ کٌٌس هی تطک ضیطبى ثب هالقبت قصس ثِ ضا ّبیطبى ذبًِ زّکسُ،

 اظ آکٌسُ ذیبلی ّبی صحٌِ اظ هولَ ًیع فیلن ایي سطاسط ّب، آًعٍضگِ آثبض زیگط ّوبًٌس. گطزًس هی ثبظ ّبیطبى ذبًِ ثِ صجح هیگسبضی، ٍ

 ّبی قَضثبغِ ثِ کِ ظًبًی گیطًس، هی خبى کِ سٌگی ّبی هدسوِ ثبضس؛ هی یکسیگط ثِ تصبٍیط ًبگْبًی تجسیل ّوچٌیي ٍ هرَف ؾٌبصط

 ثسیبضی ضجبّت ٌّطهٌس زٍ ایي آثبض سبیط ٍ فیلن ایي تصبٍیط ... ٍ آیٌس هی زض ضیبطیي ضکل ثِ کِ زضذتبًی ضًَس، هی تجسیل الدثِ ؾػین

. زاضًس چَثی ّبی ثبسوِ ثِ

 ثب کِ خغسی" فیلن زض هثبل ثطای. است هطَْض ظیط، اظ ًَضزّی ٍ هبسِ تکٌیک اظ استفبزُ ذبطط ثِ ًیع( Caroline Leaf )لیف کبضٍلیي

 زازُ ًطبى اًْب ی ضاثطِ ٍ است ضسُ هؿطفی اصلی ضرصیت زٍ فیلن ایي زض.است کطزُ استفبزُ تکٌیک ایي اظ "(1974 )کطز اظزٍاج غبظ

 ی ضسُ ضجط ّبی زیبلَگ ٍ صَتی ّبی افکت ضبهل اى صَتی تطاک ٍ است اسکیوَیی افسبًِ یک ثطاسبس فیلن زقیقِ ّفت.است ضسُ

 ًَض ٌّگبم کِ کٌس هی استفبزُ سبحلی سفیس ی هبسِ اظ ذَز ّبی فیلن زض لیف کبضٍلیي. است زاضتٌس ّوکبضی پطٍغُ زض کِ اسکیوَ سِ

 زست ثِ هتفبٍتی ّبی ثبفت تب چٌگبل ٍ ضبًِ هْط، اًَاؼ هثل کٌس، هی استفبزُ گًَبگًَی ّبی اثعاض اظ اٍ. ضَز هی زیسُ سیبُ ظیط اظ زّی

 فیلوجطزاضی ّب آى اظ کِ ضا ّبیی قبة ٍ کٌس هی پَیبًوبیی زقت ثب ضا ذَز اضکبل لیف. است هتکی اًگطتبًص ثِ چیع ّط اظ ثیطتط اهب آٍضز،

 ضرصیت اظ خسیسی ٍضؿیت ّط کِ است ایي زض کبض ی حُقِ": گَیس هی اٍ. آٍضز هی ٍخَز ثِ خسیسی ضکل ٍ زّس هی تغییط است، ضسُ

 ضا ثؿسی فطین زض ضرصیت ٍضؿیت هحیطی ذطَط ٍ پبضن هی ثبال اظ ضا هبسِ. کٌن هی ططاحی قجلی ٍضؿیت کطزى پبک اظ قجل ضا فیلن

 هی اصالح ضا هبسِ اظ آهسُ ٍخَز ثِ ضکل ٍ کٌن هی پبک ضا هحیطی ذطَط اططاف اضبفی ّبی هبسِ ثؿس. زّن هی ضکل ٍ کٌن هی پیسا

. کٌن

 اًگطتص ثب هبسِ ٍ ضي ًبظک یب ضرین ی الیِ سبذتي پطاکٌسُ ثب ٍی.کٌس استفبزُ ضي سفیس ٍ ضیع کبهال ّبی زاًِ اظ هیسّس تطخیح ٍی

. ثبضس زاضتِ ذبکستطی ّبی تًَبلیتِ اظ کبهلی طیف هیتَاًس

 ،"سبهسب آقبی هسد". سبذت کبفکب فطاًتس هطَْض ٍ کَتبُ زاستبى اسبس ثط ضا "سبهسب آقبی هسد" فیلن 1977 سبل زض لیف کبضٍلیي

 حططُ ثِ کِ پطزاظز هی هطزی ثسیوي هَضَؼ ثِ ٍ است ذبکستطی ّبی ضًگوبیِ فبقس کِ است سفیسی ٍ سیبُ ی هَضکبفبًِ ٍ زقیق فیلن

 ّبی فیلن زیگط هبًٌس فیلن، ایي صسای ی حبضیِ )زاضز هجْن تصَیطی ٍ صسا کِ است کَتبُ ًوبیطی فیلن یک هسد،. ضَز هی تجسیل

 هی اهطٍظی هسضى ظًسگی ّبی ًگطاًی ثِ کِ ازثی اثط یک اظ است اقتجبسی فیلن، هَضَؼ(. است ثطذَضزاض ذبصی اّویت اظ لیف کبضٍلیي

 ّبی هَقؿیت زض گبُ اظ ّط ًیع فیلن قْطهبى ٍ هتغیطًس زائن طَض ثِ آى هَضَؾی اثؿبز است؛ ضسُ اًدبم استبزاًِ فیلن، اًیویطي. پطزاظز

  .پصیطز هی ضا هَخَز ضطایط هتفبٍت،
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 ای هبسِ فیلن کَُاز ضیچبضز. است زاًطدَیی تدطثیبت ثطای ضٍش ثْتطیي ًساضز، ذطخی ٍ ضَز هی هیسط ضاحتی ثِ هبسِ ثب کبض کِ آًدب اظ

 خبظ هَسیقی ثب کِ زّس هی ًطبى ضا هطزی فیلن، ایي زض کَُاز. کطز تْیِ آًدلس لَس زض کبلیفطًیب زاًطگبُ زض "هبسِ ضقص" ًبم ثِ ضا ذَز

 هٌبست ثسیبض ضقص زازى ًطبى ثطای ضسُ، سبذتِ هبسِ زاض هَج ّبی حبضیِ اظ کِ هطز ًیوطخ هحیطی ذطَط ًطم تطسین. ضقصس هی

 کَُاز ی اٍلیِ تصبٍیط ایٌکِ ثب. زّس هی ثیطتطی ی خلَُ ضا حطکت َّا، زض هطز ثبظٍی حطکت هَقؽ زض ای هبسِ غطیف پبّبی ضز. است

 اظ چطذبًس هی هطز کِ کالّی هثبل ثطای. سبظز هی ًیع ایستب تصبٍیط گًَبگَى، ّبی ضٍش ثِ ٍی ّستٌس، تغییط حبل زض ّویطِ تقطیجب

 ضیطِ اظ سطحی ضٍی ّب ظهیٌِ پس گبّی. کٌس هی تَخِ خلت ذَز خبًساض ٍ هحکن ضکل زلیل ثِ کِ است ضسُ سبذتِ هقَا ّبی ثطیسُ

 ظهیي سطح ضقصٌس، هی ظى ٍ هطز کِ هَقؿی هثبل ثطای. گیطز هی قطاض است هتحطک ّبی ططح ضبهل کِ ای ضیطِ ظیط ٍ ضَز هی سبذتِ

.  کٌٌس هی ؾجَض آى ضٍی اظ ّب ططح ٍ هبًس هی ثبقی سبلن ٍ ًرَضزُ زست

 اظ زاضز ًیبظ زستکبضی زض تساٍم حفع ثِ کِ کبضّبیی زض ذصَس ثِ ظیبز توطکع.هیطٍز پیص سبظی ثساِّ ثب اًیویطي ًَؼ ایي اسبسب اهب

 .آیس ٍخَز ثِ ضٍاى ٍ یکٌئبذت کبضی پبیبًی سکبًس زض تب است کبض هلعٍهبت
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