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  اي از يك فيلمتحليل رنگ در صحنه: عنوان

. وران اين صنعت تنها قادر بودند فيلمهاي سياه و سفيد توليد كنندصنعيت سينما آغاز به كار نمود، پيشه زمانيكه
مثل هميشه، تكنولوژي اين وضعيت را تغيير داد و صدا و رنگ و حتي تصاوير سه بعدي به پايه اوليه فيلمها اضافه 

حتي فيلمهاي قابل لمس و  Neal Stephensonو   Aldous Huxleyهاي علمي نظيراننويسندگان داستو (شد 
اي بود از ترين اين تأثيرات، افزودن رنگ بود كه استعاره، اما شايد قوي)انداي را نير پيش بيني كردهمحاوره

فيلمهاي سياه و ساس كردند كه در عصري كه برخي از تماشاچيان اح. زندگي جسماني، نفسانيت و نيروي حيات
پيمايد و فيلم قديمي روح اثر هيچكاك منحصراً با هدف رنگي كردن، به اي را ميكنندهسفيد مسير نااميد

صورت صحنه به صحنه مجدداً بازسازي شد، شايد زمان آن باشد كه در مورد اينكه رنگها براي نخستين بار 
و به حوزه ديد ما نفوذ كردند و اينكه تدريجي در فيلم وارد شدند چگونه نه به صورت ناگهاني، بلكه به صورت 

شدند يا چگونه تصاوير را براي ارائه احساسات رنگها چگونه در فيلمهاي سياه و سفيد به طور برجسته استفاده مي
چگونه در نمود رنگها اي ارائه شد كه مقايسه مياين نظرات نخست در مقاله. بردند، تفكر كنيمدنيوي بكار مي

رفتند، يا اينكه رنگها و فيلمهاي سياه و سفيد چگونه با يكديگر براي ايجاد تأثيرات فيلمهاي سياه و سفيد بكار مي
ترين رنگ در فيلم براي ترسيم دنيايي متفاوت و در پيچيده ۱۹۸۰اساساً از دهه . شدندسمبوليك بكار گرفته مي

، رنگ در ۱۹۳۰در پايان دهه . رعيني يا دروني بكار گرفته شدحالت بكارگيري آن، براي ترسيم واقعيات غي
 Becky نخستين فيلم تمام رنگي هاليوود،. اي و فيلمهاي موزيكال بكار گرفته شدفيلمهاي اكشن و حادثه

Sharp )۱۹۳۴(اي از رمان ، نسخهVanity Fair اثرThackeray در آغاز استفاده از رنگ بسيار پرهزينه . بود
ي رنگي نمودن كامل فيلم بربيايد در قسمتهاي توانست از عهده هزينهبنابراين اگر يك استوديو نميبود 

. بود) RKO )۱۹۳۸استوديوي  Astaire-Rogersمثالي در اين مورد، فيلم . نمودكوچكي از آن رنگ استفاده مي
RKO  يكي . كردبود استفاده نمي نگي كردن كه فرايندي بسيار گرانريك استوديوي كوچك بود و درواقع از

در » اممن به كوررنگي عادت كرده«خواند در آن صحنه مي Irving Berlinهاي رقص و آواز فيلم كه از صحنه
اين بخش هنوز هم خواهان . ها را پايين بياوردآغاز قرار بود رنگي باشد اما استوديو نظر خود را تغيير داد تا هزينه

اند كه سازي باقي ماندهيد و رنگي از روزهاي آغازين فيلماز فيلمهاي سياه و سفتنها چند نمونه . رنگ است
كه در ) ۱۹۵۹(هور و بن) ۱۹۵۶(، كاديالك طاليي خالص )Kid Million )۱۹۳۴شامل چند فيلم صامت رنگي، 

بتكار درواقع رنگ در فيلمهاي قديمي تنها به عنوان يك ا. اندآن مسيح به صورت رنگي است، برجاي مانده
اي رنگ يا نگاتيوي هاي قهوهبرخي فيلمهاي قديمي نيز وجود دارند كه داراي صحنه. رفتجديد به كار مي

شكاف بزرگي بين  ۱۹۴۰پس از دهه . اندسبزرنگ يا صحنه هايي هستند كه به صورت دستي رنگ شده
به وجود  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰، ۱۹۵۰هاي اي از آنها رنگي بود و فيلمهاي سياه و سفيد در دههفيلمهايي كه بخش عمده

  . است ۱۹۸۳اثري از فرانسيس فورد كاپوال در سال  Rumble Fishمثال بعدي، . آمد
   


