
سینمای جهان

/          105.3 ویرردنس  )2021(
ریوردنس در تاریخ ۲۸ می ۲۰۲۱ منتشــر شــد. نام پیرس برازنان هر ذهنی را 
متوجه مجموعه فیلم های جیمز باند می کند اما این بار او به صداپیشگی پرداخته 
است. شاید اولین بار باشــد که به جای بهره گیری از حرکات اکشن و ژست های 

پلیسی و جاسوسی او از تارهای صوتی خود استفاده می کند. 
تولید انیمیشن »ریوردنس ۲۰۲۱« با بودجه ای 35 میلیون دالری به کارگردانی 
مشترک ایامون باتلر و دیو روزنبام توسط کمپانی river production  منتشر 
شــد. این انیمیشــن یک ماجراجویی متحرک به کارگردانی ایمون باتلر و دیو 
روزنبام و نویســندگی دیو روزنبام و تایلر ورین است که در سال ۲۰۲۱ ساخته 

شده است.
خالصه داستان: پســری ایرلندی و دختری اســپانیایی وارد دنیایی افسانه ای 
می شوند و در این مسیر یاد می گیرند ریوردنس )نوعی رقص سنتی ایرلندی( را 

به عنوان شکل جدیدی از زندگی درک کنند. 

معرفی انیمیشن های شاخص در سال 2021 

مخاطبانی که برای فرار از واقعیت
به انیمیشن های رنگی پناه بردند

/          105.9 بچه رئیس2  )2021(
قسمت دوم »بچه رئیس )۲۰۱7(«، تحت عنوان »بچه رئیس: کسب و کار خانوادگی« 
با کارگردانی تام مک گراث توسط ستارگانی همچون الک بالدوین و جیمز مارسدن 
صداپیشگی شد و در ۲ ژوئیه ۲۰۲۱ انتشار یافت. قسمت اول آن در 3۱ مارس ۲۰۱7  
رونمایی شده بود. توبی مگوایر بازیگر سه گانه ی مرد عنکبوتی در قسمت جدید آن 
حضور ندارد اما الک بالدوین مجری تلویزیون و بازیگر آمریکایی که 3 بار برنده جایزه 
امی و 3 بار برنده جایزه گلدن گلوپ شده است، دوباره در این انیمیشن به صدا پیشگی 
پرداخته است. از فیلم های برجسته الک بالدوین می توان به »طلوع مرکوری )۱99۸( 
)هارولد بکر(«، »هوانورد )۲۰۰4( )مارتین اسکورسیزی(« و »مأموریت غیر ممکن 
5  )۲۰۱5( )کریســتوفر مک کوری(« اشــاره کرد. او همچنین صداپیشــگی در 
انیمیشن های »باب اسفنجی: شلوار مکعبی )۲۰۰4(« و »ماداگاسکار: فرار به آفریقا 
)۲۰۰۸(« را نیز در کارنامه خود دارد. جیمز مارسدن، بازیگر سریال »وست ورلد« 
نیز در قسمت جدید این انیمیشن به صدا پیشگی پرداخته است. او پیش از این در 
سلسله فیلم های »مردان ایکس« به نقش آفرینی پرداخته بود و »سونیک خارپشت 

۲« که هنوز اکران نشده از دیگر کارهای اوست.

خالصه داستان: بچه رئیس ســابق، تد )الک 
بالدوین( تاجر ثروتمندی شــده اســت 

و تیم )جیمز مارســدن( با خانواده 
خودش وقت می گذارند، گرچه 

گاهی نگران دختــرش تابیتا 
)آریانا گرینبالت( می شــود، 
دختری که بســیار باهوش 
است و عمویش را الگوی خود 
قرار داده و در سودای رسیدن 

به موفقیت های اوســت. دختر 
دیگر تیم، تینا )ایمی سداریس( 
نام دارد که مأمور مخفی شده 
است و می کوشد اسرار مرموز 

اروین آرمسترانگ )جف گلدبلوم( 
که مؤسس مدرسه است را افشا کند. 

تد و تیم بــا فرمول شــیر خشــک جادویی جدید 
می توانند به مدت 4۸ ساعت به نوزاد تبدیل شوند و...

نکته: در یــک نگاه کلــی »بچه رئیس: کســب و کار 
خانوادگی«  سرشــار از شــادی های موقتی است که 
برای مدتی رها شــدن از روزمرگی را بــا دیالوگ های 
هوشــمندانه و شــوخی های  اکشــن بر می سازد و 

می تواند به مدت ۱۰7 دقیقه حــواس خانواده را از 
مشغله های بیرونی گسسته و به دنیایی کودکانه 

پرتاب کند.

گروه ترجمه: در ســــال 
2021 وضعیت انیمیشن ها 
نبود  پیچیده ای  وضعیت 
کارشان  خوبی  سرعت  با  تولیدات  و 
مردم  افسردگی  و  کرونا  می رفت.  جلو 
باعث  منحوس  بیماری  این  از  جهان 
رنگی  دنیای  و  غیر رئال  فضای  تا  شد 
انیمیشن ها عالوه بر کودکان بزرگساالن 
را هم بیشتر از قبل همراه خود کند. در 
آشنا  انیمیشن ها  این  از  برخی  با  ادامه 

می شوید. 


