اﻟﺘﻮن ﺟﺎن ﺑﺮای اﻋﻼم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
اﻟﺘﻮن ﺟﺎن ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه و آﻫﻨﮓ ﺳﺎز ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﻮر ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﮏ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺣﺎﺿﺮان در ﭼﻨﺘﻪ داﺷﺖ.
ﺟﺎن از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﻨﺴﺮت در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺗﺎ
ﺣﺪود 180ﭘﺮواز در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﺪﻧﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮواز زﯾﺎد را ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ زﯾﺎد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر در ﺗﺎﻻر »ﮔﺎﺗﻬﺎم« ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺣﺎﺿﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ
 Gearاز ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎی ﺟﺎن در ده ﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﺟﺮاﻫﺎی اﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﺳﺎز ﺑﺰرگ در ﮐﻠﻮب  Troubadourدر ﺳﺎل  1970و اﺟﺮای
ﻣﺸﻬﻮر وی در اﺳﺘﺎدﯾﻮم  Dodgerاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ ای
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ و ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از اﺟﺮای وی در ﺳﺎل  1970ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ
ﺗﯿﺮه ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Spinifexﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی
آﻧﻬﺎ
ﻓﯿﻠﻢ از ﺑﺪﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺪن وی ﺑﺎ اﻟﺘﻮن ﺟﺎن  23ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از ﮐﻠﻮب  Troubadourو اﺳﺘﺎدﯾﻮم  Dodgerرﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻤﯽ 50
ﻧﻔﺮه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻃﺮاﺣﺎن ،اﻧﯿﻤﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه را ﺑﺎ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﻧﺪه ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻬﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻋﯿﻨﮏ اﻟﺘﻮن ﺟﺎن را
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺟﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﯾﺪه او ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺴﯿﺎر

ﺧﺎص و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ از آب درآﻣﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

