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موفقیت در تنـگنـا
گفتوگوباامیلکشیشیان،کارگردانجوانپویانماییکوتاه»تنگنا«

ـکالسچندمی؟چهرشتهایمیخوانی؟
ریاضی می خوانم و دوســت دارم مکانیک قبول شــوم. اگر نشد رایانه و 

انتخاب آخرم برق است.
ـازكیوكجاباپويانمايیآشناشديد؟

راســتش، سال اول دبیرســتان برای ما به صورت فوق برنامه کالس های 
پویانمایی گذاشته بودند. آشــنایی من با پویانمایی از آن کالس ها شروع 

شد.
ـپسازپویانماییخیلیچیزهایادگرفتی؟

ما چون رشــته مان هنر نبود، وقتی برای آشنایی با نرم افزار و پویانمایی به 
شکل پیچیده نداشتیم. به همین خاطر، خیلی ابتدایی کار کردیم. اصول 
ســاختن پویانمایی را فقط به صورت تئوری یاد گرفتیم و بعد نقاشی کار 
کردیم. ســعی کردیم بیشــتر روی ایده کار کنیم تا تکنیک. مثاًل با اصول 
حرکت در پویانمایی آشــنا شــدیم؛ مثل وقتی که حرکت تند می شــود، 
فریم ها از هم دور می شــوند. یا زاویه دیدهــای مختلف تصویربرداری و 
موقعیت دوربین را دانســتیم. یک بخشی هم تمرین نقاشی بود. تا سال 

دوم که تنگنا را ساختیم.
ـپسساختنیکپویانماییکوتاه،آنقدرکهفکرمیکنیم،سختنیست؟
هرکســی می تواند ایــن کار را بکند. فقط الزم اســت بعضی تکنیک های 
ابتدایی را بداند. بقیه اش زیاد کار سختی نیست. چیزی که خیلی اهمیت 

دارد، ایده است و اینکه چیزی را که به آن باور دارد بسازد. 
ـاهلتماشایپویانماییهستی؟

انیمیشــن »یخ زدگی1« را که دیدم، تا مدت ها عاشــق ساختن پویانمایی 
شده بودم؛ البته به »تنگنا« ربطی نداشت.

ـتنگناازکجاشروعشد؟
در کالس نشســته بودیم. معلممان آقای عابد اسمعیل نتاج گفتند بیایید 

بــا هم بحث کنیم و هرکس هرچه به ذهنش آمد بگوید تا ببینیم به کجا 
می رسیم. البته قبل از آن یک موضوع کلی داشتیم و آن محیط زیست و 
مسائل فرهنگی مربوط به محیط زیست بود. بعد در بین بحث چیزهایی 
به آن اضافه شــد. مثاًل ماشینی که می آید و زباله می ریزد روی گیاه. بعد 
طرح »تنگنا« روی فیلم نامۀ مصور2 شکل گرفت. بعد از این کل نقاشی ها 

را در ده روز کشیدیم.
ـپویانماییتنگناچندنقاشیدارد؟

اصــل پویانمایــی یک دقیقه و ده ثانیه اســت و 400 نقاشــی دارد. همۀ 
نقاشــی ها را خودم کشــیدم. معلم هم کمکم کرد. دو دوست دیگرم هم 
رنگ می کردند. البته برای نقاشی کشیدن یک وسیلۀ دیگر هم الزم بود به 

اسم جعبۀ نور3 که خودمان ساختیم.
ـمرحلهبعدازپایاننقاشیهاچهبود؟

کار بعــدی ما تصویربرداری از نقاشــی ها و بعد هم قــرار دادن آن  ها در 
کنــار هم، با برنامــۀ پریمیر4 بود تا به فیلم تبدیل شــود. پریمیر یکی از 
معروف ترین برنامه های تدوین فیلم اســت. ما چون نقاشی ها را دستی 
کشیده بودیم، باید این ها را با نرم افزار تدوین فیلم کنار هم قرار می دادیم. 
البته اسکن و تدوین یکی دو روز طول کشید. یک روز نقاشی ها را اسکن 
کردیم و یک روز هم کارهای نرم افزاری را انجام دادیم. همۀ کارهای تنگنا 

در مدرسه انجام شد.
ـچندتاپسزمینهدرتنگناوجوددارد؟

همــۀ پس زمینه ها چهار نقاشــی دارنــد. پویانمایی ها، تــا جایی که من 
می دانم، چند الیه هســتند. یک الیه اصلی است که متحرک های مختلف 
در آن قرار دارند. مثاًل در انیمیشن ما، گیاهی که باال می رود، با سنگ ها در 
یک الیه هستند. اما پشت آن ها خاک است، فقط یک کاغذ A4 است که 
قهوه ای  رنگ شده و به جای پس زمینه استفاده شده است. قسمتی هم 
که کامیون می آید، زباله ها پس زمینه هستند. کاًل آن صحنه سه تا الیه بود. 

یک الیه زباله های جلو، بعد کامیون و یک الیه هم زباله های پس زمینه.
ـراستیاسمتنگناراچهکسیانتخابکرد؟

آقای حمید نادری یکی از معاون های مدرســه که به خاطر ما تا شــب در 
مدرسه می ماند،  این اسم را پیشنهاد داد.

ـودرپایان؟
از پدر و مادرم که همیشــه و در هر حالی از من پشتیبانی می کنند تشکر 

می کنم. 

امیل کشیشــیان متولد اسفند 1378 است و لوح زرین بخش پویانمایی 
جشنوارۀ فیلم رشد را در قســمت دانش آموزی دریافت کرده است. او از 
ســاختن پویانمایی طوری صحبت می کند که انگار هر کسی می تواند این 
کار را انجام دهد. می گوید، با کمی فکر و تالش هر ایدۀ خوبی می تواند به 

یک پویانمایی کوتاه و خوب تبدیل شود.
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پی نوشت ها
Frozen .1

storyboard .2 استوری بورد یا فیلم نامۀ مصور: صفحاتی که روی آن ها صحنه های اصلی انیمیشن را می کشیم تا طرح کلی شکل بگیرد.
3. جعبۀ نور یا light box: جعبه ای است که یکی از وجه های آن تلق و زیر آن چراغ است.

Adobe Premiere .4

تنگنا داستان بذری است که از اعماق خاک 
رشد می کند و به سطح زمین می رسد. 

اين انيميشن كوتاه را از اينجا دانلود كنيد 
و ببينيد.

پینوشتها
1. Frozen
فیلم نامۀ  یا  استوری بورد   ،storyboard  .2
مصور: صفحاتی که روی آن ها صحنه های اصلی 

انیمیشن را می کشیم تا طرح کلی شکل بگیرد.
است که  جعبه ای   :light box یا  نور  جعبۀ   .3
زیر آن چراغ است.  و  تلق  آن  از وجه های  یکی 
وقتی یک نقاشی را می کشیم، برای اینکه حرکت 
بعدی را بکشیم، کاغذ را می گذاریم روی نقاشی 
قبلی. به کمک جعبۀ نور نقاشی قبلی را زیر کاغذ 

می بینیم و نقاشی جدید را می کشیم.
4. Adobe Premiere
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