 ۶۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ؛ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺟﯿﻤﺰ دﯾﻦ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺎﻟﯿﻮود ﮐﻪ  ۶۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  CGIدر ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎزه ای ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ »در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﮏ« ﻧﺎم دارد در دوران ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع

ده ﻫﺰار ﺳﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در وﯾﺘﻨﺎم رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺟﯿﻤﺰ دﯾﻦ ﻧﻘﺶ اول اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم

روﮔﺎن ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ .در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﮏ اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﯿﻤﺰ دﯾﻦ از ﺳﺎل  ۱۹۵۶و ﺑﺎزی در ﻓﯿﻠﻢ  Giantدر آن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺟﯿﻤﺰ دﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻧﻘﺶ ﺟﯿﻢ اﺳﺘﺎرک ﻧﯿﺰ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺷﻮرش ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ) (Rebel Without a Causeﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺠﯿﮏ ﺳﯿﺘﯽ ﻓﯿﻠﻤﺰ )ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﮏ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد( ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده

از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﯿﻤﺰ را از ﺧﺎﻧﻮاده وی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﺪف از
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺟﯿﻤﺰ دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی  Imagine Engineو ﺷﺮﮐﺖ  MOI Worldwideدر
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪن دﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  CGIﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮕﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دوﺑﻠﻪ ﺻﺪای او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
آﻧﺘﻮن ارﻧﺴﺖ از ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻣﺎ ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺧﻠﻖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ روﮔﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺟﯿﻤﺰ دﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺰاران ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ زﻧﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ
ﺑﻮده اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺘﻮﻓﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  CGIﭼﻨﺪان ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد و ﭘﯿﺸﺘﺮ در  Furious 7و Rogue One:

 A Star Wars Storyﻫﻢ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

