
 

 

  پاسخنامه تشريحي خالقيت نمايشي
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فيگور و  هاي متعدد روزنامه روي همديگر يك سازه منظم را به وجود آورده، شود، اتفاقا بلعكس قرار گيري باكس در تصوير ويراني ديده نمي
ژست شخصيت هم كامال با سرگشتگي در تضاد است و اتفاقا ژست شخصيت، ژشتي منظم ( متضاد سرگشته) همراه با حسي از افتخار است، 

ن تسلط بر روان هم در تصوير موجود نيست چرا كه براي آنكه بر تسلط بر روان شخصيت تاكيد شود، بايد موقعيتي متضاد كه در آن تسلط بر روا
ت ممكن است از دست برود تصوير شود، در حالي كه شخصيت در اين موقعيت كامال بر روان خود تسلط دارد، از طريق اين تضاد مفهوم شخصي

  بينيم.  شود. در تصوير فعلي شرايطي آنرمالي كه نياز باشد شخصيت بر روان خود مسلط باشد و بر آن تاكيد شود نمي مورد نظر القا مي

هاي خودش را در  شود روزنامه هنين است. شخصيت چارلز فاستر كين بعد از مقابله با تمامي مشكالت پيش آمده موفق ميجواب صحيح اراده آ
هايي كه اگر اراده   هايش ايستاده است، روزنامه هايي از روزنامه تيراژ هاي بسيار زياد در تمام كشور چاپ كند. در اين تصوير كين بر روي باكس

  شد. نمي آهنين او نبود چاپ

توانست بسيار راه گشا باشد، اما سوال از طريق رد سه گزينه و توجه به فيگور حاوي حسي از افتخار  مي  ديدن فيلم براي رسيدن به پاسخ
اه ها در زمينه ممكن بود برخي داوطلبان را به اشتب هرچند كيفيت پايين تصاوير و مشخص نبودن دقيق روزنامهشخصيت، قابل پاسخ دادن بود. 

  اندازد به ويراني سوق دهد.
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  هاي نورپردازي موارد فوق هستند. ترين طرح رايج

 ها بر شمرد. ترين طرح توان جزو رايج نورپردازي تحت عنوان نورپردازي انگيزشي وجود ندارد، استفاده از فيلتر در نورپردازي را هم نمي
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 شامل يك تريلوژي سينمايي ممكن استهم پيوسته در بين سه فيلم است. البته  داستان به مهمترين و اصلي ترين ويژگي يك تريلوژي وجود
تواند شامل  باشد. منتهي در آن لزوما قرار نيست سه شخصيت محوري ثابت داشته باشيم، همچنين تريلوژي مي ديگر هم هاي مشترك ويژگي

سينمايي نيست،   پدرخوانده ) اما اين گزينه هم ويژگي كلي براي تريلوژيسه موضوع و يك يا چند شخصيت محوري ثابت باشد ( مانند فيلم 
  شامل موارد اشاره شده در اين دو گزينه باشد، يا نباشد.تواند  يك ترولوژي مي

نظر  شود اين است كه پس چرا بايد اين سه فيلم كه تنها نقطه اي كه در اين ميان مطرح مي تواند درست باشد، مسئله گزينه سه هم نمي
دهد؟ فقط ژانر   مشتركشان استفاده از يك ژانر سينمايي است، بايد طبق يك مجموعه تقسيم بندي شوند؟ چه چيزي اين سه فيلم را بهم ربط مي

  توان در يك مجموعه قرار دارد.  هاي ژانر ترسناك را مي مشترك؟ در همچون شرايطي تمامي فيلم

هاي آن تريلوژي به جز در ژانر، در مسائل ديگر هم  ي يك تريلوژي باشد، به شرط آنكه فيلمتواند ويژگ ويژگي ذكر شده در گزينه سه مي
 مشترك باشند.
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 بدون شرح ( نكات حفظي )

205  :4  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 جهاني اول را با موارد فوق به تصوير كشيد. توضيحات فوق مربوط به اكسپرسيونيسم است كه مصائب بعد از جنگ

206  :1  

 بدون شرح
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شف است. اين نظريات توسط شاگرد او پودوفكين بسط داده شد. نظريات تدويني آيزنشتاين و تدوين  توصيفات فوق در واقع نظريات كوله
 شف بود. گراي كوله ديالكتيكي اتفاقا در تضاد با تضمين وحدت
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گرد اروپايي شكل گرفت و پيشرفت كرد و در  هاي دوره بازي و تردستي در نمايشترين انواع نمايش چيني بود. شعبه  تئاتر موزيكال و اپرا رايج
خواني نوعي نمايش ايراني است. نمايش عروسكي نيز شكفتگي چنداني خصوصا در ابعاد اپرا در چين پيدا  نهايت در سيرك به اوج رسيد. پرده

 نكرد.
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شود. ماپت عروسك  اي از طريق چند ميله توسط عروسك گردان، بازي داده مي توضيحات ارائه شده مربوط به ماروت است. عروسك ميله
 شوند. شود و اندام از طريق نخ تكان داده مي زن است. عروسك ماريونت نيز مفصل بندي مي فك
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شود نه بر  ن بازيگر انجام ميدر النگ شات و مديوم النگ شات به دليلي كوچك شدن بدن و دور بودن تصوير، تاكيد اصلي بر فضاي اطراف بد
كادربندي شود و ممكن است   ها و زاويه و ابعاد گوناگون تواند در شكل اي است، چرا كه اورشولدر مي بدن او. گزينه سوم در كل گزينه متفرقه

 حتي بدن بازيگر در كادر نباشد. ( فقط چهره و بخش كمي از باال تنه او ديده شود) 
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 بدون شرح
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 شود. ) حركات بازيگران در صحنه گفته ميمحدوده بالكينك به بلوك بندي ( تعين دقيق
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شود. طراحي و اجراء آنوس و تيتراژ به دليل آنكه عموما روند  تهيه پالن عموما به دو دليل كاهش هزينه و آسان كردن روند اجرايي انجام مي
 گيرد.  بر نيست، مستقيما درون نرم افزار صورت مي ها هزينه اجرايي سختي ندارند و ايجاد تغييرات درون آن
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صحنه هنرستان اما داراي ابهام است چراكه اين مطلب در كتاب تحت عنوان اصول تركيب بندي در  كتاب طراحي اين سوال، سوال متن از
 صحنه ذكر شده نه اصول طراحي صحنه. طراحي
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