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. ها و اشكال موجود در يك قاب هنري اشاره داردهمچون هنرهاي تصويري ، تدوين فيلم به ترتيب نماها ، اندازه

هاي بسياري وجود دارند كه در آنها اگرچه فيلم. اين امر يك عامل كليدي در طراحي تجسمي كلي يك فيلم است

در تعدادي از علتهاي . اغلب موارد اين تدوينها دقيق و ماهرانه نيستندكننده است ، اما در اي و كسلتدوين ، كليشه

اين جايگاه عالي آيا . نظيري از شعر ديداري پيش برده استشناخته شده ، تدوين خالقانه است و فيلم را به صحنه بي

ين ضعيف كسالت بيننده هايي با تدواما فيلم. گيردكسب خواهد شد يا نه ، تدوين مؤثر به ندرت مورد توجه قرار مي

را با احساس ناراضيتي از اينكه چيزي نادرست است 

 

نمايد كه نه تنها خارج از تعادل اينكه فيلم فضايي را ايجاد مي –

است بلكه فقدان انسجام داخلي است 

 

.گيرندرا ناديده مي –

 

  

باشد ، در يك تدوين دارا مي در حالي كه يك نقاش توانايي را به منظور مقدر نمودن متفكرانه جايگذاري عوامل

چگونگي تدوين تصوير فيلم در اين حقيقت . اي را داراستسازنده فيلم به دليل بعد اضافي حركات ، وظيفه پيچيده

بسته به سر و كار شما با حركات دوربين ، . ثبات استنهفته است كه تدوين ، پويا ، هميشه در حال تغيير و بي

نها ، عوامل موجود در تصوير ، هميشه موقعيت را دچار تغيير ساخته و شما مجبور حركات موضوعات يا هر دوي آ

توانيد با يك تصوير شما مي. ريزي نمائيددهد ، طرحهستيد تا هر تدوين را از لحاظ آنچه كه در تمام زمانها روي مي

كامالً متعادل شروع نموده و يك حركت كوچك از طريق يك شخصيت 

 

جايي وزن بدن به سادگي جابه –

 

مي –

 

-

بنابراين ، شخصي كه در حال . شودتواند تدوين را دچار مشكل ساخته ، تصويرسازي بطور كامل غيرقابل قبول مي

ريزي واكنشي نسبت به حركات هم اهداف موجود در فيلم و هم دوربين ميتصويربرداري است ، مجبور به طرح

 

 -

. باشد

 

  

 

  


