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Khi còn là một thiếu niên, giống như nhiều trẻ em, đạo diễn Wes Anderson cũng đắm mình trong lĩnh vực tuyệt vời của hàng ngàn câu chuyện và tiểu thuyết cho trẻ em. Ở tuổi 11, 12, bạn có thể đam mê sách đến mức không có sự khác biệt giữa thực tế và giấc mơ, Anderson từng nói. Đối với hầu hết mọi người, vương
quốc sẽ dần dần chết theo thời gian. Nhưng Anderson thì không. Mỗi endeaths sáng tạo của mình là một mong muốn tái sống đến tưởng tượng và những kỷ niệm đẹp mà sự trưởng thành có thể xóa. Năm 2009, khi mới 9 tuổi, anh quyết định thử nghiệm hoạt hình stop-motion lần đầu tiên. Ông Fox tuyệt vời được sinh
ra như một cách để Wes Anderson thực hiện lời hứa thời thơ ấu của mình. Fantastic là một từ đặc biệt trong tiếng Anh. Tuyệt vời có thể được hiểu là rất tốt và thú vị; đồng thời, nó cũng chỉ là một hiện tượng kỳ lạ, đáng kinh ngạc đến mức độ như vậy, đáng kinh ngạc. Wes Anderson vẫn giữ được danh hiệu nhân vật
chính của bộ phim: Fantastic Mr. Fox - Mr. Fox với tất cả các đặc điểm vừa kỳ quái vừa lôi cuốn. Nó được bảo quản bởi Fantastic Mr. Fox từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Roald Dahl1. Mặc dù Wes Anderson là một dịch giả, ông vẫn biết làm thế nào để tạo ra một dấu ấn rất cá nhân cho Fox từ phiên bản màn hình lớn.
Một trong số đó, người ta không thể bỏ qua sự hài hước đặc trưng - lập dị, được bảo tồn trong suốt sự nghiệp sáng tạo của đạo diễn này. Ông Fox đứng trên đồi, tựa lưng vào cây táo, miệng. Đây là trang bìa của cuốn tiểu thuyết của Roald Dahl, và cũng như cách bộ phim Fantastic Mr. Fox bắt đầu. Trong cảnh đầu
tiên, Wes Anderson nhấn mạnh đến sự hiện diện của anh với khán giả: bố cục phẳng, màu sắc tươi sáng, nhân vật ở giữa khung hình. Và, như mong đợi, chỉ vài phút sau, chúng tôi đã được đối xử với một chiếc xe dài vui vẻ chạy qua ngôi làng anh. Ngược lại, sự hài hước của bộ phim wes Anderson là unbstative, luôn
luôn được mô tả rõ ràng ở giai đoạn đầu. Chính những nốt nhạc ồn ào này đã góp phần tạo nên sự ion, đẩy cao và buộc chặt cảnh yên tĩnh, sau đó trong tâm trí của khán giả. Ông Fox và vợ rơi vào bẫy sắt. Ở đây, một bước ngoặt trong cuộc đời của một con cáo xảy ra khi anh ta tin rằng vợ mình đang mang thai. Ông
Fox phải thề sẽ bỏ công việc của mình như là một sting nếu ông có một cơ hội để tồn tại, hoàn thành đầy đủ vai trò của mình như là người chồng và người cha. Lấy lồng sắt làm bối cảnh để tuyên bố trách nhiệm hôn nhân, thật là một phép ẩn dụ thú vị! Con cáo với một bản chất lén lút, thông minh và táo bạo bây giờ
buộc phải ngừng lang thang. Vì vậy, những gì ông biết về việc kiếm sống? Đi vào báo chí, đó là câu trả lời. Ngay cả cách nhân vật chọn nghề báo hiệu cho người xem rằng Fox cũng có thể trở lại với những cách cũ. Còn công việc nào hỗ trợ những phẩm chất vốn có của anh ấy hơn thế? Ông Fox chưa bao giờ xoa dịu
khát vọng hoang dã của những người trẻ tuổi, mà chỉ mặc cho họ một chiếc áo con người hơn. Như không thể tránh khỏi, cáo đụng độ với nông dân giàu có, độc ác Boggis, Bunce và Bean. Từ đây, một loạt các rắc rối trúng gia đình của mình và tất cả các loài động vật hoang dã ở vùng nông thôn này. Chủ đề của bộ
phim là về ba chất béo, một người lùn, một nông dân gầy xuất hiện từ cảnh giới thiệu đầu tiên; sau đó phổ biến và trộn để tạo ra một bầu không khí cho toàn bộ câu chuyện. Nhà soạn nhạc Alexander Desplat2 khéo léo kết hợp pha trộn hiện đại với chất liệu dân gian châu Âu để tạo nên những giai điệu vừa quen thuộc
vừa mới lạ. Đó là chiều sâu và trí thông minh mà chúng tôi đã chờ đợi. Âm nhạc độc đáo, vui tươi giữ mạch phim còn sống, ngay cả khi câu chuyện đi vào một khó chịu như cáo tro và mẹ bị tấn công bởi một người đào. Đối với Wes Anderson, làm phim, cũng như hội họa và thực hành các lý thuyết xã hội học. Trước khi
làm giám đốc, ông là một cựu sinh viên triết học đam mê kiến trúc và hội họa. Trong cách của điện ảnh Anderson không ngại thể hiện và áp dụng tất cả các lợi ích cá nhân trong quá trình sáng tạo. Mỗi tác phẩm của ông là một thử nghiệm mới, cho thấy các sọc tương tự, nhưng không bao giờ hoàn toàn lặp lại nhau.
Cụ thể, khi xem Fantastic Mr. Fox, chúng ta có thể ngay lập tức nhận ra sự hài hước đặc biệt, ẩn dụ dày và đa giác quan phổ biến ở Wes Anderson. Tuy nhiên, mỗi lớp này mang lại một nhận thức hoàn toàn mới. Đây hoàn toàn không phải là câu chuyện hay bức tranh của Darjeeling Limited, The Grand Budapest
Hotel, Moonrise Kingdom và Island Dogs. Mong muốn thoát ra khỏi thói quen, để sống tự do thực sự, có lẽ là lớp đầu tiên của ý nghĩa mà mọi khán giả cảm thấy trong cuộc sống của Fox. Đối với gia đình, ông đã cố gắng ép buộc mình vào khuôn khổ đạo đức của xã hội, nhưng thất bại. Khi câu chuyện kết thúc, chính bà
Fox đã phải thừa nhận: Chúng ta vẫn là động vật hoang dã. Ngay cả khi bạn rời khỏi đất để sống trên cây, mặc quần áo, ăn trên bàn có ngã ba, thậm chí đi báo, báo cáo vẫn là một con cáo. Mâu thuẫn trong nỗ lực đạt được mô hình đúng đắn của công dân trong một xã hội văn minh và khát vọng tự do luôn tạo ra rất
nhiều rắc rối. Đây là một vấn đề phổ biến, thường là một nguyên nhân gây lo ngại trong thế giới con người. Ông Fox luôn nói về nỗi sợ sói hoang dã, mặc dù hình ảnh của những con sói đã không xuất hiện trong hơn một nửa bộ phim. Trong thực tế, nó là nỗi sợ hãi mà phải đối mặt với bản ngã chính nó và nguồn gốc
của nó. Khi chúng tôi cố gắng để thoát khỏi cốt lõi của linh hồn, hình ảnh của cuộc sống sẽ thiếu một mảnh quan trọng của câu đố, buộc chúng tôi phải quay đầu của chúng tôi để tìm kiếm. Cuộc gặp gỡ giữa Fox và Wild Wolf sau đó hoàn toàn là một sáng tạo của Wes Anderson, không phải bản gốc. Đây là một trong
những cảnh đinh của bộ phim, khiến người xem xoay chuyển cuộc sống thứ hai của Mr. Fox. Đào sâu hơn, Fantastic Mr Fox cũng phản ánh một câu chuyện tuyệt vời - một hậu quả của sự xâm lược. Ba nông dân trong phim thoạt nhìn không khác gì các nạn nhân của Fox. Họ là hợp pháp mục vụ và họ thành công, họ
sẽ không chiến tranh với bất cứ ai. Hình như Tất cả vấn đề là Fox không thể rời khỏi thói quen trộm cắp vặt, vì vậy nó rất hoan nghênh và cô đơn! Nhưng ai đã đánh cắp từ ai đầu tiên? Khi vùng nông thôn không bị ảnh hưởng, mọi người không đến để khám phá, chủ đất thực sự phải là động vật hoang dã. Nhân loại
dường như đòi hỏi nền văn minh, luật pháp và chiến tranh để bảo vệ lợi ích của nhân loại- những kẻ xâm lược. Ba chàng trai nông dân với ba biểu tượng: gà, ngỗng và rượu táo là biểu tượng của chủ nghĩa hiện thực lỗi thời. Trồng trọt và chăn nuôi là những hoạt động chính liên quan chặt chẽ đến sự tiến hóa trí tuệ
của nhân loại. Khi bạn có thể thu hoạch vụ mùa đầu tiên, càng cần phải mở rộng đất, cải thiện công nghệ và tăng sản lượng để giành được nhiều hơn vào mùa giải tới. Trước sự kiện này, không ai quan tâm đến quyền của các dân tộc bản địa, rằng gia đình cáo là một trong số họ. Để tồn tại, động vật hoang dã buộc
phải bắt chước và thích nghi với thói quen sống của con người. Và khi sự áp bức quá mức dẫn đến một sự cố tràn nước vào bờ, cuộc cách mạng đã phải được phân tán. Ở đây chúng ta thấy tác động của nhân loại hóa. Ghi nhận nhu cầu của động vật và khả năng thể hiện suy nghĩ của con người, người xem có thể
thấy gần gũi hơn, thông cảm hơn với hành động của họ. Tất nhiên, không thể không khen ngợi sự sáng tạo và trang phục trong phim. Ông Fox luôn gắn liền với những tông màu ấm áp và chu đáo như một nhà lãnh đạo chính trị, ngay cả khi ông nên thực hành trộm cắp. Nó cho thấy một phần tính cách và mong muốn
của nhân vật, cũng giống như anh ta tin tưởng vợ mình: Tôi luôn muốn mọi người ngưỡng mộ và ngưỡng mộ tôi như Super Fox. Trong khi đó, bà Fox rất nền tảng với trang phục tươi sáng, kín đáo và thanh lịch. Các loài động vật khác cũng có trang phục độc đáo, đầy đủ và đích thực của riêng họ giống như thế giới
con người. Đây là một bước đáng kính, đặc biệt là so với phim hoạt hình nói chung mà nhân bản hóa các loài động vật trong cùng thời kỳ. Một năm trước đó, Kung Fu Panda's Po Bear chỉ được phép mặc một chiếc quần lỏng lẻo; Sau đó hai năm, tắc kè Rango (phim cùng tên) chỉ có một chiếc áo không có quần. Bộ
phim Stop-motion, Fantastic Mr Fox bao gồm 56.000 ảnh tĩnh và 535 con búp bê, không mắc sai lầm. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất phức tạp này, Wes Anderson vẫn đang cố gắng để có một nhân vật liên tục biến đổi trong một bối cảnh mới. Thời gian ngủ nên khác với trường học và công việc; Khi bạn bắt đầu,
bạn phải mô tả nó, nhưng bạn không thể lên lịch nó như khi bạn ổn. Nội dung là về ngôi làng sáng tạo, nhưng mỗi hình ảnh và cảm xúc được miêu tả thực tế đến vậy mà ... Weird. Chúng ta có thể thấy những bức ảnh cận cảnh của mắt hoặc tai để lắng nghe, mỗi phác thảo của động vật hoang dã vẫn còn nguyên vẹn.
Bởi vì điều này, nếu bạn nhìn vào bản chất phóng đại của hình thức phim để giành được sự đồng cảm của người xem theo phong cách của Disney, bạn có thể thất vọng. Nhưng sự tỉ mỉ của đạo diễn không chỉ ở đó. Fantastic Mr. Fox cũng tiết lộ một danh tính khác mà Thương hiệu Wes Anderson: mọi hình ảnh khung
hình Như đã đề cập ở đầu, bố cục phẳng xuất hiện ngay lập tức và ở lại cho đến khi kết thúc bộ phim. Fantastic Mr. Fox có rất ít góc mắt cá chân, hầu như mọi khung hình đều phẳng và nằm với đối xứng cao. Cách chụp này có thể tạo ấn tượng trực quan rất mạnh khi bạn chiêm ngưỡng một bức tranh tường khổng lồ,
nhưng nó làm cho nó khó làm việc. Trong những cảnh toàn cảnh rộng và dài, đoàn làm phim đã phải ghép các khung hình phẳng hơn và hẹp hơn với nhau. Tốc độ cũng là điều không thể không thể không nhìn thấy khi nói đến sự độc đáo của bộ phim. Fantastic Mr Fox được quay ở tốc độ 12 khung hình mỗi giây, thay
vì 24 khung hình thông thường mỗi giây. Kỹ thuật này giúp bộ phim bảo tồn các tác phẩm kinh điển của nó, thể hiện đầy đủ bầu không khí của cuốn tiểu thuyết gốc của những năm 1970. Mặt khác, 12 khung hình tĩnh mỗi giây cũng được sử dụng đầy đủ cho các phân đoạn hài hước ấn tượng hơn, thường là cảnh chuột
chũi Kylie chóng mặt. Hàng triệu bé trai đã nhận được cuốn sách trẻ em yêu thích của họ từ mẹ của họ kể từ khi 7 tuổi, nhưng không phải tất cả đã biến vương quốc tuyệt vời này thành một bộ phim; Ngoài ra, đây cũng là dự án thu hút những ngôi sao hàng đầu như George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray lên tiếng.
The Fantastical Mr. Fox thông qua các ống kính của Wes Anderson là nhiều hơn chỉ là câu chuyện của cuộc đấu tranh của Fox cho bản ngã và tự do. Mỗi nhân vật và cảnh quay được chắt lọc và mang những trải nghiệm về hôn nhân, tình bạn, tình yêu, giáo dục, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái... Fox không có
Icardi đào tạo bất cứ ai về con người (dù sao anh ta vẫn là một tên trộm!); Các nhân vật trong phim không được tách biệt rất tốt - xấu; tất cả các kết luận vẫn mở cho khán giả. Cả trong câu chuyện và trong phiên bản điện ảnh của Fantastic Fox, có một dòng cổ điển nắm bắt được tinh thần của tác phẩm: Tôi hiểu những
gì bạn đang nói, và ý kiến của bạn rất có giá trị, nhưng tôi sẽ bỏ qua lời khuyên của bạn - Ông Fox. Như một kiêu ngạo, đa afe phim có lẽ không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho trẻ em? Không. Điểm thú vị là bạn hoàn toàn có thể ngồi xuống với mọi thành viên tuyệt vời của gia đình, mở đêm cuối tuần fantastic mr. fox
và tận hưởng. Bức tranh hài hước và độc đáo này sẽ mang lại trải nghiệm đa dạng và xứng đáng cho mỗi người. Đối với trẻ nhỏ, chúng sẽ rất thông cảm với cáo của Ash khi chúng đi ra khỏi con đường của chúng và tiếp tục mắng cha mẹ của chúng, không quá nhiều như người dân của trẻ em. Đối với thanh thiếu niên,
cơn say nắng của người anh em họ Kristofferson và các bạn cùng lớp của anh ta sẽ làm cho những đứa trẻ lén lút mỉm cười. Bức tranh rực rỡ, quyến rũ và dí dỏm này của Wes Anderson xứng đáng là 4/5. Lưu ý: Roald Dahl (1916-1990) là một nhà văn, nhà thơ và nhà biên kịch nổi tiếng người Anh. Ông đã xuất bản
cuốn tiểu thuyết thiếu nhi Fantastic Mr. Fox vào năm 1970. Đó là một trong những hầu hết echo Roald. Alexander Desplat: Nhà soạn nhạc đương đại người Pháp. Ông đã hợp tác nhiều lần với đạo diễn Wes Anderson. Năm 2015, anh giành giải Oscar cho âm nhạc tại khách sạn Grand Budapest. - Xem thêm: Những bộ
phim hay nhất có thu nhập cao nhất năm 2018 14 bộ phim từ các cuốn sách sẽ được phát hành trong năm 2018 2018 fantastic mr fox pdf download. the making of fantastic mr fox pdf. read fantastic mr fox pdf. fantastic mr fox worksheets pdf. fantastic mr. fox comprehension questions pdf. fantastic mr fox script pdf.
fantastic mr fox play script pdf. fantastic mr fox novel study pdf
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