
»قرمز شــدن« را می توان تحــول بزرگی در آن 
دسته از آثار کمپانی پیکسار دانست که به مقوله بلوغ 
و پیچیدگی های آن می پردازند. داستان فیلم در سال 
2002 اتفاق می افتد و زندگی دانش آموز کالس هشتمی، 
میلین لی را دنبال می کند که باید با یک نفرین خانوادگی 
کنار بیاید؛ نفرینی که طبق آن هر گونه احساســات 
قدرتمندی او را به یک پاندای قرمز غول پیکر تبدیل 
می کند. یکی از نکات ویژه »قرمز شــدن«، شجاعت 
ســازندگان آن برای عبور از خطوطی است که اکثر 
فیلم هایی با ماهیت مشــابه هرگز نتوانسته بودند از 

آن ها رد شوند.
 این انیمیشــن به دلیل نمایش دقیق و همزمان 
نوستالژیک زندگی نوجوانان 13 ساله در اوایل دهه 2000 
مورد تحسین قرار گرفته است. تماشای فیلم به خصوص 
به مادران و دخترانی توصیه می شود که به دنبال رسیدن 
به نقطه تعادلی در چالش های خانوادگی شان می گردند.

»هیوالی دریا« عنوان انیمیشن جدید و خانوادگی 
نتفلیکس است که داستان دختر جوانی را روایت می کند 
که در کشتی یک شکارچی هیوال با ماجراهایی روبه رو 
می شود. این انیمیشن با طیف رنگی روشن و چشمگیر 
و با حضور هیوالهــای هیجان انگیز، یک ماجراجویی 
تمام عیار است که می تواند برای تمام اعضای خانواده 
جذاب و دیدنی باشد. این انیمیشن به سرعت به یکی از 
آثار محبوب در سرویس استریم نتفلیکس تبدیل شد. 
جدا از خط داستانی فانتزی و سرگرم کننده، می توان به 
جلوه های بصری بی عیب و نقص کار اشاره کرد که لذت 
تماشای فیلم را افزایش داده اند. منتقدان اعتقاد دارند 
که »هیوالی دریا« مخاطبان خود را به سفری می فرستد 
که قطعًا ارزش دیدن دارد. در ســایت راتن تومیتوز، 
94 درصد از یادداشــت های منتشرشده در مورد این 
انیمیشن مثبت بوده اند و در متاکریتیک هم »هیوالی 

دریا« امتیاز خوب 75 از 100 را دریافت کرده است.

)Turning Red(  قرمز شدن

)The Sea Beast( هیوالی دریا

این انیمیشن معمایی ژاپنی، آخرین مورد از مجموعه آثار مرتبط با 
کارآگاه کانن اســت که برای نمایش در سالن های سینما یا قاب کوچک 
تلویزیون ساخته شــده اند. تمام این آثار بر اساس مجموعه مانگایی به 

همین نام ساخته شده اند.
این فیلم آوریل گذشته در ژاپن اکران شد و با بازخوردهای کلی مثبتی 
مواجه شــد و در حال حاضر در IMDB امتیاز 7 را دریافت کرده است. 
همان طور که در سال های گذشته و در مورد دیگر آثار این مجموعه رخ 
داده بود، »کارآگاه کانن: عروس هالووین« هم در اولین آخر هفته پس از 
اکران خود در جایگاه اول فروش در سینماهای ژاپن قرار گرفت تا مشخص 

شود محبوبیت این مجموعه کارآگاهی به این سادگی ها از بین رفتنی نیست. موفقیت فیلم در هفته های بعدی 
هم ادامه داشت به طوری که بعد از 13 هفته باالخره از جمع ده فیلم پرفروش هفتگی سینماهای ژاپن خارج شد.

کارآگاه کانن: عروس هالووین 
)Detective Conan: The Bride of Halloween(

این انیمیشن کمدی بزرگساالنه و انحصاری پارامونت پالس که ادامه 
مجموعه تلویزیونی »بیویس و بات هد« در سال 1993 است، با نقدهای 
مثبت مواجه شده و خیلی ها آن را شروعی هیجان انگیز برای یک مجموعه 
نمایشی قلمداد کرده اند. البته باید در نظر داشت که این دومین فیلمی 
است که بر اساس آن مجموعه موفق ساخته شده است. پیش از این هم 
انیمیشن دیگری با عنوان »بیویس و بات هد به آمریکا می روند« در سال 
1996 ساخته و اکران شده بود. اما با توجه به فاصله زمانی زیاد میان این 
دو فیلم، می توان »بیویس و بات هد به فضا می روند« را چالشی جدید برای 
همخوان کردن کاراکترهایی محبوب اما قدیمی با نسل کاماًل جدیدی از 

مخاطبان دانست. »بیویس و بات هد به فضا می روند« یک ماجراجویی در حوزه سفر در زمان و مکان است که 
شخصیت های محبوب دهه 90 را در برابر امکانات مدرن دهه 2020 قرار داده و آن ها را به بوته آزمایش می گذارد.
مجموعه اصلی از انتظارات بســیاری از مخاطبانش فراتر رفته و تأثیر شایسته ای بر آن ها گذاشته بود. 
بازگشت این شخصیت ها هم موفقیت آمیز قلمداد می شود. جدا از این فیلم، راه اندازی دوباره یک مجموعه 
تلویزیونی بر اساس شخصیت های بیویس و بات هد در دستور کار قرار دارد که باید منتظر ماند و نتیجه آن را دید.

بیویس و بات هد به فضا می روند 
)Beavis and Butt-Head Do the Universe(

»آپولو 10.5« یکی دیگر از محصوالت نتفلیکس است که در آوریل 2022 
منتشر شده است. این انیمیشن بازگویی داســتان اولین فرود انسان روی 
سطح ماه است که از منظر کودکی با خیال پردازی هایی درباره رفتن به آسمان 
روایت می شود. به عبارت دیگر می توان گفت این انیمیشن ماجرای فرود روی 
ماه در تابســتان 1969 را از دو منظر درهم تنیده روایت می کند: از یک طرف 
لحظه پیروزمندانه این اتفاق را هم از سوی فضانورد و هم از جانب مأمور کنترل 
نشان می دهد و از سوی دیگر ماجرا را از دید یک کودک هیجان زده به نمایش 
می گذارد. »آپولو 10.5« به خصوص از این نظر هیجان انگیز است که هم دارد یک 
رویداد تاریخی را در کنار تمرکز بر سبک زندگی در آمریکای دهه 1960 روایت 

می کند و هم ماجرای ساخته وپرداخته خودش را به شکلی خیره کننده پیش می برد. این اولین انیمیشن بلند روتوسکوپی 
است که در سال های اخیر به نمایش گذاشته شده است. سبک روتوسکوپی در واقع فرایندی است که در آن انیمیشن 
از طریق ترسیم تصاویر پشت سر هم شکل می گیرد. این سبک با توجه به پیشرفت های فاحش در حوزه فناوری، کمتر 
مورد استفاده قرار می گیرد اما قطعاً استفاده از این تمهید، اصالتی ویژه به داستان می دهد و به خصوص با توجه به این که 

داستان دارد در دهه 1960 می گذرد، انگار مخاطب را به همان دوران برمی گرداند.

آپولو 10.5: کودکی در عصر فضا 
)Apollo 101⁄2: A Space Age Childhood( 
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