
 های جهان که حتما باید ببینیدترین و بهترین کارتونپرفروش

های تاریخ سینما در آمریکای شمالی را ترین انیمیشنهای فیلم، فهرست پرفروشترین مراجع برای خورهبه عنوان یکی از مهم IMDbسایت 

ان تابستان انیمیشن هستند. های اکرمنتشر کرده است. این کار در ابتدای اکران تابستان منطقی است چون معموال بسیاری از فیلم

به  های جهان یاگیرند و حتی برخی از آنها به فهرست بهترین انیمیشنهای سال هم قرار میترین فیلمهایی که غالبا جزو پرفروشانیمیشن

ی آنها را ببینم. همین حاال توانیم ردپاهایی که بعدتر در اسکار میکنند. انیمیشنهای جهان راه پیدا میتر بهترین کارتوناصطالح خودمانی

 ۲۵اند و فروش خوبی هم دارد. در ادامه شما را با روی پرده سینماها رفته و منتقدان هم نقدهای مثبتی رویش نوشته« ۲انگیزان شگفت»

االنه عمیق و بزرگس هایی که بعضی از آنها همپای یک فیلم سینماییکنیم. کارتونانیمیشن پرفروش تاریخ سینما در آمریکا بیشتر آشنا می

شان د همهاند با این وجواند وگرنه از نظر سینمایی نکته خاصی نداشتهها کمک کردهقابل تحسین هستند. البته برخی از آنها هم فقط به گیشه

 آثار مفرحی هستند.

 (Finding Doryدر جستجوی دوری ). ۱

 

 ۲۰۱۶ سال تولید:

 استانتون اندرو کارگردان:

 ۱۰۰از  ۷۷ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۵۶۱هزار و  ۲۹۵میلیون و  ۴۸۶ فروش آمریکای شمالی:

که توسط کمپانی پیکسار ساخته شد یک اتفاق بود. انیمیشنی که به جهان زیر دریا « در جستجوی نمو»در قرن بیست و یکم انیمیشن 

ال بعد از آن انیمیشن اندرو استانتون سراغ یکی از کاراکترهای محبوب آن س ۱۳ها را برانگیخت. اش تحسین خیلیهای بصریرفت و ظرافتمی



قصه یعنی دوری رفت. ماهی آبی رنگی که حافظه کوتاه مدتش مشکل داشت ولی با قلب مهربانش در پیدا کردن نمو به پدر او کمک زیادی 

ردد. در حین این سفر شخصی دوری با معنای واقعی خانواده آشنا کرده بود. حاال دوری با این حافظه فاجعه قرار است دنبال خانواده خودش بگ

 جنرس، مجری مشهور صداپیشه نقش دوری بود.شود. الن دیمی

 (Shrek 2) ۲شرک . ۲

 

 ۲۰۰۴ سال تولید:

 رو آدامسوناند آزبری، کلی کارگردان:

 ۱۰۰از  ۷۵ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۲۴۷هزار و  ۲۲۶میلیون و  ۴۴۱ فروش:

ه های پریان دیزنی کجور به سخره گرفتن افسانهویکی جنسن و اندرو آدامسون اقتباسی از کتاب ویلیام استیگ انجام دادند. یک ۲۰۰۱سال 

سوار بر اسب سفید غول زشت سبزی به اسم شرک بود که رفقایش یک گربه و  منتقدان عاشقش شدند. قهرمان ما اندفعه به جای یک شاهزاده

ورکز که از موفقیت مالی قسمت اول سر شوق آمده بود همان موقع یک االغ بودند و اتفاقی شاهزاده خانم فیونا را نجات داد. کمپانی دریم

اده خانم فیونا که حاال او هم یک غول سبز شده به قصر پدر فیونا ساخت دنباله این انیمیشن را کلید زد. در قسمت دوم شرک به همراه شاهز

 روند که دل خوشی از این داماد زشت که آداب معاشرت هم بلد نیست، ندارد.می

 (The Lion Kingشیرشاه ). ۳



 

 ۱۹۹۴ سال تولید:

 مینکوف راب آلرس، راجر کارگردان:

 ۱۰۰از  ۸۳ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۷۷۷هزار و  ۷۸۳میلیون و  ۴۲۲ فروش:

بود. انیمیشنی که هنوز هم طبق نظر منتقدان یکی از بهترین « شیرشاه»های کمپانی رویاساز دیزنی ساخت انیمیشن یکی از آخرین درخشش

در  IMDbفیلم برتر   ۲۵۰اسکار بهترین انیمیشن و بهترین آواز شد. این کارتون در فهرست های تاریخ سینما است و برنده دو جایزه انیمیشن

جور توانید حدس بزنید که چقدر اثر مهم و تاثیرگذاری در تاریخ سینما و انیمیشن بوده است. یکقرار دارد. درنتیجه خودتان می ۴۸رده 

که باید وارث تاج و تخت پدرش، پادشاه جنگل باشد، توسط عموی پلیدش از مقامش یک بچه شیر به اسم سیمبا «. هملت»اقتباس کودکانه از 

 اش را بگیرند.توانند جای خانوادهکند که میرود. جایی که چند دوست حقیقی پیدا میشود و به اعماق جنگل میساقط می

 (Toy Story 3) ۳بازی داستان اسباب. ۴



 

 ۲۰۱۰ سال تولید:

 آنکریچ لی کارگردان:

 ۱۰۰از  ۹۲ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۸۸۰هزار و  ۴لیون و می ۴۱۵ فروش:

ری تر اولین انیمیشن تمام کامپیوتشود با مغز متفکرش یعنی جان لسههای استیو جابز محسوب میکمپانی پیکسار که جزو میراث ۱۹۹۵سال 

ر زیاد بود که به های یک پسرک را به تماشاگران معرفی کرد. موفقیت انیمیشن آنقدبازیتاریخ را ساخت و کاراکترهای باز و وودی، اسباب

شان بود. برنده دو جایزه اسکار شد و صدمین فیلم میان ترینهای بعدی آن تصویب و ساخته شدند. قسمت سوم موفقفواصلی مشخص قسمت

ا آنها ها را به زیرشیروانی بفرستد امخواهد عروسکاز لحاظ امتیاز کاربران است. اندی که قرار است به کالج برود می IMDbاثر برتر  ۲۵۰

به سوی »توانند خواهد آنها را قانع کند که میآوردند. وودی عروسک محبوب اندی و سردسته بقیه میاشتباها سر از جای دیگری درمی

 بروند.« نهایت و فراتر از آنبی

 (Frozenزده )یخ. ۵



 

 ۲۰۱۳ سال تولید:

 لی جنیفر باک، کریس کارگردان:

 ۱۰۰از  ۷۴ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۹هزار و  ۷۳۸میلیون و  ۴۰۰ فروش:

لطیف که البته به سبک و سیاق دیزنی ت« شاهزاده خانم برفی»زنی با این انیمیشن به دوران کالسیکش برگشت. اقتباسی از داستان مشهور دی

بازی و های اسبابهایی شد که کارخانهو بهترین ترانه تبدیل به یکی از آن انیمیشن ۲۰۱۴شد. برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن سال 

 تواند هر یخیوانستند از آن پول دربیاورند. ماجرای خواهرانه السا و آنا در حقیقت واکنشی به این ماجرا بود که رابطه خواهرانه میپوشاک هم ت

ق داد که عشنشان می« زدهیخ»های وردست محبوب تاریخ انیمیشن شد. را آب کند. کاراکتر آدم برفی بامزه فیلم به اسم اوالف جزو شخصیت

 واهر از هر عشق دیگری قدرتش بیشتر است.میان دو خ

 (Finding Nemoدر جستجوی نمو ). ۶



 

 ۲۰۰۳ سال تولید:

 آنکریچ لی استانتون، اندرو کارگردان:

 ۱۰۰از  ۹۰ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۲۶۱هزار و  ۸۴۳میلیون و  ۳۸۰ فروش:

« وی نمودر جستج»استانتون و لی آنکریچ در به تصویر کشیدن جهان زیر دریا آنقدر موردتوجه قرار گرفت که تر هم گفتیم که هنر اندرو پیش

 IMDbفیلم برتر  ۲۵۰با قدرت تمام برنده تمام جوایز مربوط به بخش انیمیشن آن سال از جمله اسکار شد. در حال حاضر هم در فهرست 

افتد. نیمو هم زیر دریا اتفاق می« در جستجوی نمو»نوشته صمد بهرنگی قصه « کوچولو ماهی سیاه»را دارد. شبیه داستان  ۱۶۶رتبه 

زند و حاال پدرش در به در دنبال او اش را هم تجربه کند. پس دل به دریای بیکران میخواهد جهانی دورتر از خانهماهی است که میدلقک

 د دارد.گردد در حالی که سر راه هر دوتایشان خطرات زیادی وجومی

 (The Secret Life of Petsزندگی پنهان حیوانات خانگی ). ۷



 

 ۲۰۱۶ سال تولید:

 چنی یارو رناد، کریس کارگردان:

 ۱۰۰از  ۶۱  امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۳۳۰هزار و  ۳۸۴میلیون و  ۳۶۸ فروش:

کند. ماکس که با بقیه ی به نام دوک را وارد زندگی او میسگی به نام ماکس از نژاد تریر زندگی آرامی دارد اما یک روز صاحبش سگ دیگر

 شود و به او حسادتکرده بالفاصله از دوک متنفر میحیوانات رابطه خوبی داشته و در طول روز وقتی صاحبش بیرون بوده با آنها معاشرت می

ها قرار از میدان به در کند مورد حمله یک گروه از گربهخواهد آن یکی را کند. در حالی که ماکس و دوک با هم دعوا دارند و هر کدام میمی

شوند. آید. درنهایت در مسیر بازگشت به خانه و دوری از خطرات ماکس و دوک با هم رفیق میشان میگیرند. خرگوش سفید به کمکمی

اخیر  هایهایی که در سالانیمیشن کند و بیشتر هم مناسب کودکان است برخالف بقیهانیمیشن از یک فرمول آشنای همیشگی پیروی می

 اند.ساخته شده

 (Despicable Me 2) ۲انگیز من نفرت. ۸



 

 ۲۰۱۳ سال تولید:

 کافین پیر رناد، کریس کارگردان:

 ۱۰۰از  ۶۲ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۲۶۵هزار و  ۶۱میلیون و  ۳۶۸ فروش:

و تبهکار داد: یکی گور دو تا کاراکتر بامزه به سینما هدیه« انگیزمن نفرت»کمپانی یونیورسال هم یک انیمیشن پرفروش بیرون داد.  ۲۰۱۰سال 

ای به زند چون ذاتا قلب مهربان دارد و دوستان و خدمتکارانش که موجودات زردرنگ خنگ بامزهخنگی که معموال در کارهای پلیدش گند می

سه سال  کمپانی گیر بود کهآنقدر چشم« انگیزمن نفرت»زنند. موفقیت انیمیشن ها هستند که حتی به زبان آدمیزاد هم حرف نمیاسم مینیون

خواهد بعد قسمت دومش را روی پرده سینماها برد. در قسمت دوم گرو سرپرستی چند بچه یتیم را برعهده گرفته است و بخاطر تربیت آنها می

 ها البته رضایت چندانی از این وضع ندارند.گیری کند. مینیوندیگر از خالف کناره

 (Incredibles 2) ۲انگیزان شگفت. ۹



 

 ۲۰۱۸ سال تولید:

 بیرد برد کارگردان:

 ۱۰۰از  ۸۰ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۱۳۶هزار و  ۹۳۱میلیون و  ۳۷۳ فروش:

برنده دو جایزه اسکار شد درباره یک خانواده ابرقهرمان بود. قسمت دوم آن امسال بعد از  ۲۰۰۴یکی دیگر از محصوالت موفق پیکسار که سال 

مدتی طوالنی روی پرده سینماها رفت. خانواده آقای پار که کسی خبر ندارد ابرقهرمان هستند دوست دارند زندگی ساکت و آرامی داشته 

 ها مراقبت کند. برد بیرد یکی ازشود برای نجات جهان از خانه بیرون بزند و آقای پار باید از بچهافتد که خانم پار مجبور میاقی میباشند. اتف

بوده و ایده و فیلمنامه هم از ابتدا « انگیزانشگفت»های پیکسار قسمت دوم آن را کارگردانی کرده است. او در حقیقت خالق ترین چهرهمهم

 خودش بوده است. فیلم برای اسکار سال آینده بخت زیادی دارد.مال 

 (Inside Outدرون و بیرون ).  ۱۰



 

 ۲۰۱۵ سال تولید:

 کارمن دل رونی داکتر، پیت کارگردان:

 ۱۰۰از  ۹۴ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۷۱۱هزار و  ۴۶۱میلیون و  ۳۵۶ فروش:

 شان. انیمیشنی روانشناسانه که در نهایتهای پیکسار و به اعتقاد نگارنده قطعا بهتریندر یک کالم درخشان است. یکی از بهترین انیمیشن

کشد. کل داستان درون اتاق فرمان مغز دخترکی به نام رایلی و کارکردش را خیلی ساده به تصویر میهوش و ظرافت جهان پیچیده مغز 

دهد که آید و انیمیشن نشان میترین غرایز در اتاق فرمان حضور دارند: شادی، غم، خشم و نفرت. بعد پای خاطرات وسط میافتد. اول سادهمی

تان تاثیر دارد. با تصاویر و رنگ و نور عالی. این انیمیشنی است که هم ازه شادی در بزرگ شدنرسید غم هم به اندچطور وقتی به بلوغ می

 تواند از آن به اندازه خودش بهره ببرد.توانند از تماشایش لذت ببرند. از آن آثاری که هر کسی میبزرگساالن و هم کودکان می

 (Zootopiaشهر حیوانات ). ۱۱



 

 ۲۰۱۶ سال تولید:

 مور ریچ هاوارد، برایان کارگردان:

 ۱۰۰از  ۷۸ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۲۴۸هزار و  ۲۶۸میلیون و  ۳۴۱ فروش:

ها که کار پرورش کند. در شهر خرگوشاش را روایت میقصه« خواستن توانستن است»برنده اسکار بهترین انیمیشن حول همان جمله مشهور 

ا( حیوانات )زوتوپی گیرد وارد نیروی پلیس شود و برای دنبال کردن رویایش به آرمانشهرهویج یک کار خانوادگی است خرگوشی تصمیم می

های زیادی وجود دارد: خرگوش ما که میان حیوانات خشن هم بامزه است و هم زن مورد رود. در زوتوپیا علیرغم آنچه که باید تبعیضمی

تبدیل  نهای انیمیشکند. به سخره گرفتن بروکراسی کاری در یکی از سکانسگیرد اما با سرسختی راهش را پیدا میتبعیض بیشتری قرار می

 انداختند!ها کار مشتریان را راه میپشتبه ترند در فضای مجازی شد. جایی که کارمندان یک بانک به کندی الک

 (Minionsها )مینیون. ۱۲



 

 ۲۰۱۵ سال تولید:

 کافین پیر بالدا، کایل کارگردان:

 ۱۰۰از  ۵۶ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۷۷۰هزار و  ۴۵میلیون و  ۳۳۶ فروش:

تا « انگیزمن نفرت»های فیلمسازی از فرانشیز یک اثر است. یونیورسال وقتی دید این موجودات زردرنگ های کمپانیاین یکی از آن سوءاستفاده

هایشان در بازار پرفروش است تصمیم گرفت که یک فیلم مجزا درباره موجوداتی بازیاند و حتی اسبابچه حد موردتوجه مردم قرار گرفته

ار اش هدر رفته. انگاش فیلمی شد که نیم ساعت اولش واقعا بامزه است اما بقیهزنند. نتیجهکه با اصوات عجیب و غریب با هم حرف می بسازد

شوند. اینترتینمنت ویکلی عالی کننده میها پیش برود که از یک جایی به بعد واقعا خستههای مینیونکاریهمه قصه قرار است با شیرین

 آوردید که از کار بیفتند!شان را درمیهای فیلم عروسک بودند قطعا زود باتریکه: اگر مینیون نوشته بود

 (Shrek the Third) ۳شرک . ۱۳



 

 ۲۰۰۷ سال تولید:

 هویی رامان میلر، کریس کارگردان:

 ۱۰۰از  ۵۸ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۹۴۴هزار و  ۷۱۹میلیون و  ۳۲۲ فروش:

ها به شرک است که وارث تاج های او و دوستانش بود. پدرزن شرک بیمار شده و همه چشمکه باز هم شامل ماجراجویی« شرک»قسمت سوم 

هایی که تا آن شان با انیمیشنبخاطر متفاوت بودن« شرک»دهد. قسمت اول و دوم ای تا یک جایی جواب میر ایدهو تخت باشد. باالخره ه

ته ای نداشت. البزمان دیده بودیم، جذابیت داشتند. قسمت سوم فقط روی موج موفقیت کاراکترهای دو قسمت قبلی سوار بود و هیچ ایده تازه

رسد و حتی طرفداران سری منتقدان معتقد بودند که قسمت سوم به هیچ عنوان به پای دو قسمت قبلی نمیها هنوز دوستش داشتند اما بچه

 توانند ادعا کنند که قسمت سوم حرف جدیدی برای گفتن دارد.هم نمی« شرک»

 (Upباال ). ۱۴



 

 ۲۰۰۹ سال تولید:

 پترسون باب داکتر، پیت کارگردان:

 ۱۰۰از  ۸۸ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۱۶۴هزار و  ۴میلیون و  ۲۹۳ فروش:

ای که همسرش را عاشقانه دوست داشته از وقتی زن ساله ۷۸داشتنی پیکسار روایت عشق است. پیرمرد انیمیشن خوش آب و رنگ و دوست

کرده فوت کرده تبدیل به آدمی بدعنق شده است. پیرمرد همه عمر در حسرت ماجراجویی بوده و تنها چیزی که آتش حسرتش را خاموش می

آید و با سماجتش پیرمرد را همراه اش میاش تهی شده است. تا اینکه یک پسربچه پیشاهنگ جلوی در خانهزندگی حضور همسرش بوده. حاال

شد. با داستانی به غایت احساساتی و برنده دو جایزه اسکار. کند. انیمیشن بخصوص از لحاظ بصری یک اتفاق محسوب میهایش میماجراجویی

 تواند از سنین مختلف باشد.طبعانه است و مخاطبش میرا دارد. به اندازه شوخ ۱۱۳ه رتب IMDbهای برتر در فهرست فیلم

 (Monsters, Incشرکت هیوالها ).. ۱۵



 

 ۲۰۰۱ سال تولید:

 ید سیلورمندیو داکتر، پیت کارگردان:

 ۱۰۰از  ۷۸ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۲۵۶هزار و  ۹۱۶میلیون و  ۲۸۹ فروش:

شان توانند قدرتاین انیمیشن برنده اسکار مثل همه کارهای اوایل هزاره سوم پیکسار ایده بامزه و جالبی داشت. در شهر هیوالها در صورتی می

ها برای هیوالها مثل کند. از طرف دیگر بچهها مثل انرژی برایشان عمل میفریاد بچه ها را بترسانند. در حقیقت صدایرا حفظ کنند که بچه

های دیگری هم باید وجود رسند که راهکم به این نتیجه میشوند که خیلی استعداد ترساندن ندارند و کممانند. اما دو هیوال پیدا میسم می

شود به شکل یک فیلم خوب هم به آن نگاه کرد. ا هم دارد. به جز انیمیشن میبار دیده شدن رداشته باشد. ارزش حتی بیشتر از یک

 هوشمندانه است و اجرای بدیعی هم دارد.

 (Singآواز ). ۱۶



 

 ۲۰۱۶ سال تولید:

 لوردلت کریستوف جنینگز، گرت کارگردان:

 ۱۰۰ از ۵۹ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۴۲۵هزار و  ۳۹۵میلیون و  ۲۷۰ فروش:

هایی نیست که بشود به بزرگترها هم دیدنش را توصیه کرد هر چند لحظات موزیکالش آنقدر خوب و مفرح از آب درآمده که از آن انیمیشن

ده صاحب یک تئاتر که ورشکسته ش درنهایت کار متوسطی است. داستان« آواز»هایش لذت ببرند. با این حال انیمیشن بشود از بعضی سکانس

دهد و حیوانات خواهد به هر قیمتی شده آن را حفظ کند. درنتیجه یک مسابقه آواز ترتیب میاش است که میاما آنقدر عاشق سالن نمایش

رسید. سازندگان این هایی که شعارش این است: اگر کنار هم باشید به موفقیت میکنند. از آن انیمیشنگوناگون در این مسابقه شرکت می

 شان را از آب بیرون بکشند.اند گلیمانیمیشن بدون اینکه کار خاصی کرده باشند فقط با چاشنی موسیقی و کاراکترهای بامزه توانسته

 (Monsters Universityدانشگاه هیوالها ). ۱۷



 

 ۲۰۱۳ سال تولید:

 اسکانلون دن کارگردان:

 ۱۰۰از  ۶۵ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۷۶۴هزار و  ۴۹۲میلیون و  ۲۸۶ فروش:

گردد. اصطالحی که به آن اش هم به قبل از ماجراهای قسمت اول برمیت از ماجراهای هیوالها هم به اندازه کافی بامزه است. قصهاین قسم

prequel شان کند. انیمیشن نهای پیش از آن روایت میگوییم. یعنی فرانشیز قصه را نه در دنباله داستان قسمت قبل که درواقع با قصهمی

شرکت »ای که بعدتر در گیرد. رابطهشان شکل میشوند و چطور رابطهمایک و سالی در روزهای دانشگاه با هم آشنا می دهد که چطورمی

اش نیست و شاید به همین دلیل برخی طرفداران تری پشت قصهکننده است اما فقط همین. چیز عمیقشاهدش هستیم. سرگرم« هیوالها

 مید شدند.بیش از حد از آن ناا« شرکت هیوالها»

 (Shrekشرک ). ۱۸



 

 ۲۰۰۱ سال تولید:

 جنسن ویکی آدامسون، اندرو کارگردان:

 ۱۰۰از  ۸۴ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۱۱هزار و  ۶۶۵میلیون و  ۲۶۷ فروش:

زده شدند وقتی انیمیشنی دیدند به خوش آب و رنگی کارهای دیزنی اما با قهرمانی زشت. یک غول بی شاخ و دم سبز رنگ. و منتقدان هیجان

های دیگر اش برخالف اکثر انیمیشنهای پریان اشک همه را از خنده درآورد. انیمیشنی که قصهبه همه افسانه« شرک»طنازی و طعنه قصه 

شدند. داستانش را خیلی هایش را اصال بزرگترها متوجه میکرد. خیلی از شوخیبینی بود و همین هم جذابترش میغیرقابل پیشجهان کامال 

ها برای یک فرانشیز پرفروش و البته منتقدپسند بود. قسمت اول و دومش واقعا کرد و یکی از بهترین شروعانداز روایت میروان و بدون دست

 های جهان و تاریخ سینما قرار بگیرد.ت بهترین انیمیشنتواند در فهرسمی

 (Despicable Me 3) ۳انگیز من نفرت. ۱۹



 

 ۲۰۱۷ سال تولید:

 کافین پیر بالدا، کایل کارگردان:

 ۱۰۰از  ۴۹ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۳۰۰هزار و  ۶۲۴میلیون و  ۲۶۴ فروش:

. آنقدر عصاره وجود ایده را چالندند که قسمت سوم از هوش تر به آن مبتال شده بودپیش« شرک»این کارتون به همان مصیبتی دچار شد که 

کند. کشید. گرو برادر خبیثش را پیدا میها را به دوش میهای بصری فقط نام گرو و مینیونشان و حتی ایدهطبعینویسان و شوخفیلمنامه

ده و بسیار هم ثروتمند است. غافل از اینکه این های زیادی کسب کرکند چون در زندگی موفقیتبرادری که حس حسادت را در او زنده می

 تان به چیزی بند نیست.شود اما درنهایت آخر فیلم دستعرضه است. یک جاهایی بانمک میبرادر مثال تبهکار به شدت احمق و بی

 (The Incrediblesانگیزان )شگفت. ۲۰



 

 ۲۰۰۴ سال تولید:

 بیرد برد کارگردان:

 ۱۰۰از  ۹۰ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۱۱هزار و  ۴۴۱میلیون و  ۲۶۱ فروش:

ی آرام و بی ای که سعی دارند در حومه شهر زندگهای مبدعانه پیکسار در اوایل هزاره سوم بود. خانوادهبرنده دو جایزه اسکار یکی از انیمیشن

 شوند دست بههای ابرقهرمانی برخوردار هستند. اما برای نجات جهان مجبور میسروصدایی داشته باشند و به روی خودشان نیاورند که از قدرت

انواده و خکار شوند. پیکسار به روش گرافیک کامپیوتری انیمیشن را ساخته بود و شیوه روایت جذابی هم برایش به کار گرفته بود. در ستایش 

های جهان ثبت کرد. شود نامش را در فهرست بهترین انیمیشنکننده. این انیمیشن پرمعنا و زیبا و بامزه است و قطعا میحسابی دلگرم

 برانگیز است.طبعی شان هم تحسینکاراکترهایش روح دارند و شوخ

 (The Lego Movieفیلم لگو ). ۲۱



 

 ۲۰۱۴ سال تولید:

 میلر کریستوفر لورد، فیل کارگردان:

 ۱۰۰از  ۷۸ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۶۹۲هزار و  ۷۶۰میلیون و  ۲۵۷ فروش:

انصافی کرد. انیمیشنی که از لحاظ ساختار مبدعانه و جذاب بود. همه چیز در شهر لگو به طرز غریبی اسکار در حق این انیمیشن درخشان بی

ند کها. در شهر لگو یک کارگر ساختمانی معمولی زندگی میبازیاند درست مثل اسبابها با لگو درست شدهها و آدمافتد. ساختماناتفاق می

تان رود و خستهشود. از ابتدا تا انتهایش درست و جذاب پیش میطی یک اتفاق در برابر نیروی مهاجم خارجی تبدیل به قهرمان لگوها میکه 

هایی بازیهای دیگر است. کارگردانان در به روز کردن قصه اسبابکند. استفاده از گرافیک کامپیوتری در این انیمیشن متفاوت از انیمیشننمی

 اند.زدیم کار درجه یکی انجام دادهاز خیلی قدیم با آنها سر و کله میکه 

 (Despicable Meانگیز )من نفرت. ۲۲



 

 ۲۰۱۰ سال تولید:

 رناد کریس کافین، پیر کارگردان:

 ۱۰۰از  ۷۲ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۹۸۵هزار و ۵۱۳میلیون و  ۲۵۱ فروش:

رمانتیک است در صداپیشگی کاراکتر شریر گرو کار شاهکاری انجام -های کمدی و کمدیاستیو کارل که خودش بازیگر درجه یکی در فیلم

خواهد از سه دختربچه یتیم برای پیشبرد دهد و بخش زیادی از موفقیت این انیمیشن را باید به پای او گذاشت. گروی تبهکار میمی

کند که سابقه نداشته. این انیمیشن سه بعدی جزو ای در او بیدار میها روحیه پدرانهد اما سادگی و شیرینی دختربچههایش استفاده کننقشه

ها هم از مخاطبان هدفش ها و جوانهای کارتونی فقط منحصر به کودکان نیست و حداقل نوجواندهد روایتآن کارهایی است که نشان می

 هستند.

 (Moanaموانا ). ۲۳



 

 ۲۰۱۶ سال تولید:

 ماسکر جان کلمنتز، ران کارگردان:

 ۱۰۰از  ۸۱ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۴۸هزار و  ۷۵۷میلیون و  ۲۴۸ فروش:

گذرد. یک نفرین وحشتناک به جزیره قهرمان ما موانا رسیده نامزد اسکار بهترین انیمیشن و بهترین ترانه داستانش در یک شهر باستانی می

خیلی از عناصر ماجراجویانه « موانا»زند تا بتواند اوضاع را درست کند. انیمیشن دهد و به دریا میاست. موانا به صدای اقیانوس پاسخ می

تر دیزنی را دارد با این حال از فضای به روزتری نسبت به آنها برخوردار است. این فضای به روزتر در حالی که قصه در های قدیمیانیمیشن

ک و فعال است و با همه دهد. قهرمان زن قصه ما باهوش و کاریزماتیخودش را نشان می پردازیگذرد در روایت و شخصیتدوران باستان می

 کند.شان فرق میشناختیمهایی که تا به حال میآن شاهزاده خانم

 (Toy Story 2) ۲بازی داستان اسباب. ۲۴



 

 ۱۹۹۹ سال تولید:

 برانن اش تر،لسه جان کارگردان:

 ۱۰۰از  ۸۸ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۱۷۹هزار و  ۸۵۲میلیون و  ۲۴۵ فروش:

تر از خودش در کمپانی پیکسار به جا گذاشته است. در این قسمت باز و هایی است که جان لسهترین میراثیکی از مهم« بازیداستان اسباب»

شوند که نجاتش دهند منتها وودی قسم میدزدد و باز و بقیه رفقا همدار عروسک وودی را میاند. یک مجموعهوودی دیگر با هم رفیق شده

کارهای غیراخالقی در موزه شده است. انیمیشن نامزد اسکار شد ولی نتوانست آن را به دست بیاورد. یک جایی بین خالقیت قسمت اول متوجه 

 و داستان کامل قسمت سوم معلق مانده است.

 (Carsها )ماشین. ۲۵



 

 ۲۰۰۶ سال تولید:

 رنفت جو تر،لسه جان کارگردان:

 ۱۰۰از  ۷۳ امتیاز متاکریتیک:

 دالر ۹۸۲هزار و  ۸۲میلیون و  ۲۴۴ فروش:

 


