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︣ا﹁﹫ک ﹨﹛ ﹩﹝ ︑ ︣ای ا﹡︧︀ن ︗︢اب ︋﹢ده، ︑︀ر︙﹥ ﹝﹢︫﹟ گ ︋ ﹠︣﹨ ازآ﹡︖︀ک﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ︑︀ر ﹤﹡﹢
︣ا︀ی.  ︗︢ا︋﹫️ ︠︀ص ︠﹢دش رو دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︤ار﹥ ︨︀ل ﹨︀︨️ ︋﹥ ︵ ︣ا﹁﹫ک ا︋ ﹝﹢︫﹟ گ

️ ﹨︀ی ︨︊ک ︀﹜﹢اک︪ ︡ود﹞ ن رو ︋﹥ دور از﹢︪︑﹚︀﹫︑ ا︗︀زه ﹩﹝ ده ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ ،﹟
︣ا ︋︢ارن .  ︋﹥ ا︗

︣ا﹁﹫ک ︋﹥ ز﹝︀﹩﹡ ︋︧﹫︀ر ﹇︊﹏ ︑︣ از ︑﹢︨︺ۀ   Adobe After Effects︑︀ر︙﹥ ﹝﹢︫﹟ گ
︣ا﹁﹫ک ︣ک﹩︐«ا︮︴︀﹙ح . ︋︣﹩﹝ گ︣ده ︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر ︑﹢︨︳ ا﹡﹫﹞︀︑﹢ر ﹝︺︣وف » گ ︀ن ︗«︋

﹠﹩︐︨︀ل . ا︨︐﹀︀ده ︫︡» و ﹠﹩︐︀ی 1960︗︀ن و﹨ ﹜﹚﹫﹁ ﹟︀ی آ︾︀ز﹨ ︦ ︣ای ا︖︀د ︨ک︀﹡ ︋
︤﹢﹩﹡، ︫︣ک️  ﹢﹚︑ ︣ک و︐﹞Motion Graphics رو ︑︃︨﹫︦ ک︣د  .

﹏ دو︫︀ن«آ︔︀ر  ︣﹡︀﹡︡ ︀﹜گ︣« و» وا﹜︣︐ رو︑﹞﹟«، »﹝︀︨ر ︖︣﹩︋ ، او﹜﹫﹟ ﹁﹫﹙﹛ ﹨︀ی ﹝︐︣ک ︑»﹁
︣ای گ﹀︐﹟ دا︫︐﹟ ︋ ﹁﹩︣ ﹟دن ک﹥ در ︑ک﹠﹫ک ﹨︀ی ︑︡و﹢︋ . ﹤︙در ︑︀ر ﹤︣اگ

︩ گ︀﹝ ︣اد ز︀دی ︋﹢دن ک﹥ از ︎﹫ ︣ای ﹝︣︐ع و︗﹢د ﹡︡اره، ا﹝︀ ا﹁ ︣ا﹁﹫ک ︻﹠﹢ا﹩﹡ ︋ ︀ی ا﹟ ﹝﹢︫﹟ گ
»︗︀ن و︐﹩﹠«و » ︎︀︋﹙﹢ ﹁︣و«، »︀︨﹢ل ︋︀س«﹝︀﹡﹠︡ . ︮﹠︺️ ﹝︧﹢ب ﹩﹝ ︫﹟

︣ا﹁﹫ک ا︫︀ص ﹝﹛ در ︑﹢︨︺ۀ ﹝﹢︫﹟ گ
﹏ دو︫︀م  )Marcel Duchamp) (1868-1968(﹝︀︨ر

︤ا﹩ در ﹨︣﹠ ﹇︣ن  ﹏ دو︫︀م ︑︃︔︣﹫ ︋︧ ︣اه . دا︫︐﹥21و 20﹝︀︨ر ﹏ رو ﹝︺﹞﹢︀ً﹜ ︋﹥ ﹨﹞ ︎︀︋﹙﹢ «﹝︀︨ر
︀﹙﹩︋ در ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹩﹊ از ︨﹥ ﹨︣﹠﹝﹠︡ی ک﹥ ﹝﹢︗︉ ︑﹢︀﹜ت ا﹡﹆» ﹨︣﹠ی ﹝︀︑﹫︦«و » ︎﹫ک︀︨﹢

︣اه ︋︀ 1926︨︀ل . ﹨︣﹠ ︫︡ن ﹡︀م ﹩﹝ ︋︣ن ︣ات«و » ﹝﹟ ری«، دو︫︀م ﹨﹞ ، ﹈ »﹝︀رک آ﹜گ
.  ﹁﹫﹙﹛ ︋︣داری ک︣د Anemic Cinemaا﹡﹫﹞﹫︪﹟ ﹁﹫﹙﹛ ︑︖︣﹩︋ ︋﹥ ﹡︀م 

)Walter Ruttman) (1887-1941(وا﹜︣︐ رو︑﹞﹟ 
.  ک︀ر ﹩﹝ ک︣درو︑﹞﹟ ک ک︀رگ︣دان ﹁﹫﹙﹛ آ﹜﹞︀﹩﹡ ︑︊︀ر ︋﹢د ک﹥ ︻﹞︡︑︀ً در ز﹝﹫﹠ۀ ﹁﹫﹙﹛ ﹨︀ی ︑︖︣﹩︋

 :Lichtspielدر ا︋︐︡ا ﹁﹫﹙﹛  ا﹡︤︐ا﹩︻ . آ︾︀ز ک︣د1920او ﹁︺︀﹜﹫️ ︨﹫﹠﹞︀﹩ ︠﹢د را از اوا﹏ د﹨ۀ 
Opus I)1921 (︣ان ︻﹞﹢﹩﹝ ︋﹢د Opus II︨︍︦ ﹡﹢︋️ ︋﹥ . رو ︨︀︠️ ک﹥ او﹜﹫﹟ ﹁﹫﹙﹛ ا﹡︤︐ا﹩︻ اک

﹫︡ ک﹥ ︋︀ز﹨﹛ ا︔︣ ﹡︧︊︐︀ً ﹝﹢﹁﹩﹆ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹩﹝ ر﹁️) 1923( .︨ر
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 ︣︖﹛ ︡﹡︀﹡︣ ﹁)Fernand Leger) (1881-1955(
︣﹡︀﹡︡ ﹜︖︣ ﹡﹆︀ش، ﹝︖︧﹞﹥ ︨︀ز و ﹁﹫﹙﹛ ︣ا﹡︧﹢ی ︋﹢د ک﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹩﹊ از ︎﹫︪گ︀﹝﹁ ︀ن ︨︀ز ﹁

︋︣دارش ، ﹜︖︣ ︋︀ ﹨﹞ک︀ری ﹁﹫﹙﹛1924در ︨︀ل . ︫﹠︀︠︐﹥ ﹩﹝ ︫﹢د) Pop Art(﹨︣﹠ ︎︀پ 
︣ا﹡ۀ » داد﹩﹜ ﹝﹢ر﹩﹁« .  رو ک︀رگ︣دا﹩﹡ ک︣دLe Ballet Mecanique﹁﹫﹙﹛ ﹡﹞︀د﹟ و آ﹠︡ه ﹡گ

︦ ﹨︀ی ﹡︤دک از ا︫﹫︀ی ︉ ﹨︀ و د﹡︡ان ﹨︀ی ز﹡︀ن، ︻ک ا﹟ ا︔︣ ︫︀﹝﹏ ک ︨︣ی ︑︭︀و︣ از ﹜
️ ﹨︀ی ا﹡︧︀ن و د︨︐گ︀ه ﹨︀ی ر︐﹞﹫ک ︋﹢د ︣اری از ﹁︺︀﹜﹫ ﹁﹫﹙﹛ ا﹟. ﹝︺﹞﹢﹩﹜ و ︑︭︀و︣ ︑ک

.﹩﹊ از ︫︀﹨ک︀ر﹨︀ی ﹁﹫﹙﹛ ︨︀زی ︑︖︣﹩︋ او﹜﹫﹥ ﹝︧﹢ب ﹩﹝ ︫﹢د

)︀︨)Saul Bass) (1920-1996﹢ل ︋︀س 
︣ا﹁﹫ک﹥ ︦ ﹨︀ی ︀︨﹢ل در ︑﹢︨︺ۀ ︨ک︀﹡. ︀︨﹢ل ︋︀س ا︨﹛ ︋︤ر﹩﹎ در ︑︀ر︙﹥ ﹝﹢︫﹟ گ

︣اح اگ︣﹥ او ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︵. آ︾︀ز﹟ ﹁﹫﹙﹛ ﹨︀ی ︨﹫﹠﹞︀﹩ ︎﹫︪گ︀م ا︮﹩﹙ ﹝︧﹢ب ﹝﹫︪﹥
﹩︣ا ︣ا﹁﹫ک آ︔︀ری ︋﹥ ︀د﹝︀﹡︡﹩﹡ داره؛ ا﹝︀ در ا︮﹏ آ︔︀ر او در ︨︀︠️ ︑﹫︣︐اژ ﹁﹫﹙﹛ و ︵ ︎﹢︨︣︐ گ

︦ ﹨︀ی آ︾︀ز﹟ ︨︀︠︐﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ︨.  ︋︀︻︒ ︋︣︗︧︐﹥ ︫︡ن وی ︫︡ ︀﹢ل ︋︣﹩︠ از ︨ک︀﹡
و ک︀ز﹠﹢ ) 1990(، ر﹁﹆︀ی ︠﹢ب )1960(، روا﹩﹡ )1955(﹝︣د ︋︀ ︋︀زوی ︵︀﹙﹩ : ︻︊︀رت ا﹡︡ از

)1995.(

 ﹠﹩︐︀ن و︗)John Whitney) (1917-1995(
، و︐﹩﹠ 1960︨︀ل . ︗︀ن و︐﹩﹠ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹩﹊ از ︎︡ران ا﹡﹫﹞﹫︪﹟ را︀﹡﹥ ای ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹫︪﹥

︦ ﹨︀ی آ︾︀ز﹟ ︠﹢د، ﹩﹊ از او﹜﹫﹟ ک︧︀﹩﹡ ︋﹢د ک﹥ ا︮︴︀﹙ح  ︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ︨ک︀﹡ ︋
︣ا﹁﹫ک رو ︋﹥ ک︀ر ︋︣د ︣﹟ ک︀ر﹨︀ی او ا﹡﹫﹞﹫︪﹟ آ︾︀ز﹟ ﹁﹫. ﹝﹢︫﹟ گ ﹙﹛ ﹩﹊ از ﹝︪﹢ر︑

︋︀ ﹨﹞ک︀ری ︀︨﹢ل ︋︀س ︨︀︠︐﹥ 1958︋﹢د ک﹥ ︨︀ل » آ﹜﹀︣د ﹨﹫︙ک︀ک«ا︔︣ » ︨︣گ﹫︖﹥«
︀ن از ک﹢﹫ک ︋﹥ ︋︤رگ ︋﹢د و ︑﹢︗﹥ ز︀د. ︫︡ ︣︠ ︣ا﹁﹫ک ﹨︀ی ی ا﹟ ︨ک︀﹡︦ ک﹥ دارای گ

.را ︋﹥ ︠﹢د ︗﹙︉ ک︣د

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥
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