
 

 

 

 

  

 
Vyšetrovanie Apollo 

Stanley Kubrick a Apollo: Prvá časť 
Odkazy na filmy Stanleyho Kubricka? 

Skúmanie moţných prepojení so Stanleym Kubrickom  

Stanley Kubrick a Apollo: Druhá časť 
Stanley Kubrick a Apollo: Tretia časť 

Anomálie a nezrovnalosti v záznamoch Apolla sú jemné a v čase ich zverejnenia a vysielania v rokoch 1969-72 zostali 
nepovšimnuté. To isté sa dá povedať o "chybách" kontinuity, ktoré v posledných rokoch zistili analytici filmov Stanleyho 
Kubricka. 

Úvod  

Cieľom tohto skúmania je zistiť, či existujú nejaké preukázateľné súvislosti medzi 
dielami Stanleyho Kubricka a snímkami z povrchu Mesiaca z programu Apollo, a ďalej 
preskúmať možnosť náznakov spoločného autorstva. Rozhodnutie, či tieto zjavné 
paralely majú nejakú opodstatnenosť, je ponechané výlučne na čitateľa. 

Ako sme uviedli v roku 1999, náš výskum ukázal, že snímky Apollo sú "plné anomálií a 
nezrovnalostí". Tieto nespočetné chyby alebo zámerné chyby kontinuity v celom 
fotografickom zázname Apollo sú úplne odlišné od bežných chýb kontinuity filmárov. 

Nesúvislosti, ktoré podrobne opísali filmoví analytici ako Juli M. Kearns,1 Robert Ager,2 

Jay Weidner,3 Owen Harris4 a ďalší, dokazujú, že filmy Stanleyho Kubricka obsahujú aj 

početné zámerné chyby kontinuity, ktoré sa líšia od bežných chýb kontinuity filmových 

tvorcov. 

O Kubrickovom filme Osvietenie Juli M. Kearnsová hovorí: "Primárny dej si s takýmito 
otázkami poradí, pretože sa bude predpokladať, že sú to chyby, ak sa budú pozorovať. 

Keď však pochopíme, že tieto veci sa v Kubrickových filmoch opakujú a že tieto veci, ktoré sa opakujú, sú veľmi podobné a 
tvoria súčasť určitého vzorca, primárna zápletka sa rozpadne a zostane nám úplne iný príbeh. 

"Zápletka [v Kubrickových filmoch] je určite viac ako len obyčajná škrupina, [obsahujú] témy, myšlienky, obrazy, ktoré 

Kubrick prenáša z filmu do filmu, ale najdôležitejšou postavou filmu je oko diváka a to, ako vedome a nevedome  reaguje na 

prezentovaný materiál," hovorí Juli Kearns. Dodáva, že "problémy s kontinuitou sú súčasťou Kubrickovej metódy. "1 

Podobne aj v prípade snímok Apollo náš výskum ukázal, že tieto chyby sú zámerné a tiež tvoria súbor opakujúcich sa 
vzorcov. 

Sú aj takí, ktorí si myslia, že Stanley Kubrick, ktorého mnohí považujú za najväčšieho filmára 20. storočia, bol nejakým 
spôsobom zodpovedný za fotografický záznam Apolla, ale nevedia presne povedať prečo - nehovoriac o tom, že by predložili 
nejaký zmysluplný dôkaz. Zatiaľ čo hlavnou myšlienkou spomínaných filmových analytikov a bádateľov je, že tieto 
diskontinuity sa opakujú a zámerne sa na ne odkazuje v celom Kubrickovom diele. Ich neoceniteľné zistenia nás však viedli 
iným smerom, späť k analýze snímok Apolla. 

Naša práca na nezrovnalostiach a úmyselných chybách kontinuity alebo vzorcoch, ktoré sme videli v zázname Apollo, nám 
umožnila vidieť niekoľko paralel medzi chybami v snímkach Apollo a chybami v Kubrickovom diele. To síce naznačuje 
zasvätenú znalosť postupov Apolla, ale samo osebe neumožňuje predpokladať ich vykonanie. Takže skôr než urobíme 
nejaké závery, pozrime sa na niektoré z týchto paralel. 

Tieto anomálne prvky začínajú dávať väčší zmysel, keď sa porovnávajú podobné údaje. Pravdepodobne len skutočný majster 
svojho remesla by dokázal dosiahnuť takéto ekvivalencie. Tieto prvky diskontinuity zďaleka nie sú výsledkom nedbalosti, ale 
skôr zámeru. Mnohé scény sú doslova kulisami. Každý jeden detail je vysoko relevantný. 

Začneme často opakovaným návrhom, že použitie prednej projekcie by mohlo byť prepojením s majstrom. 

Pouţila sa pri vytváraní snímok Apolla čelná projekcia?  

Niektorí výskumníci sa domnievajú, že na výrobu fotografií a televíznych reportáží z programu Apollo bola použitá čelná 
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projekcia. Hoci sa tento fotografický proces mohol v určitých prípadoch použiť na vytvorenie statických fotografických 
kompozitov, pri vysielaní živého televízneho prenosu by nebolo možné použiť podobné zariadenie, pretože kamera sa často 
otáčala a pohybovala, a pri neskorších misiách Apollo 15, 16 a 17 bola televízna kamera schopná otáčania a nakláňania - aj 
keď diaľkovo ovládaná - namontovaná na (samozrejme mobilnom) lunárnom roveri. V televíznych záberoch je mnoho 
príkladov 360-stupňového panorámovania. A nemali by sme zabúdať, že na snímanie panoramatických sekvencií záberov sa 
používali aj hrudné fotoaparáty Hasselblad. 

Nižšie sú dva obrázky zložitého zariadenia, ktoré Stanley Kubrick použil pri natáčaní filmu 2001: Vesmírna odysea, pričom je 
zrejmé, že takéto zariadenie by bolo úplne nepraktické na hromadné fotografovanie záberov z Apolla alebo na priame 
televízne prenosy. 

 

Predná projekcia a kamerové zariadenie filmu 2001: Vesmírna odysea, ktoré vyvinul expert na špeciálne efekty spoločnosti MGM Tom 

Howard v spolupráci s Kubrickom  

Zrkadlo (napoly zatienené) bolo súčasťou prednej projekcie filmu 2001 pre špeciálne procesy v sekvencii Úsvit človeka a 
zrkadlá sú prítomné v mnohých scénach Kubrickovho filmu Osvietenie, ako aj v jednej scéne filmu 2001. 

Pokiaľ ide o fotografiu Apolla, je ťažké vidieť potrebu prednej projekcie len na vytvorenie čiernej oblohy, pretože na čiernom 
pozadí nikdy nebolo potrebné ani potrebné žiadne svetlo. Osvetlenie si vyžadovali len hory. Ale akékoľvek svetlo, ktoré z 
času na čas dopadlo na spoje v čiernom látkovom podklade, spôsobilo občasné odlesky od zatúlaných vlákien látky, ako aj 
vodorovné, zvislé alebo uhlové pruhy. 

Jednou z výziev prednej projekcie je zladenie vzhľadu a jasu premietaného pozadia s popredím. Kubrick v sekvencii Úsvit 
človeka prevrátil niektoré obrazy na pozadí, pričom zachoval rovnaké popredie. Je pravdepodobné, že predstavoval 
myšlienku možnosti meniť pozadie/kulisu pri zachovaní rovnakého popredia. Samozrejme, použitie fyzického pozadia s 
určitou textúrou eliminuje problém akéhokoľvek zložitého nesúladu pozadia a popredia, pretože na obidve sa dá použiť 
rovnaké štúdiové osvetlenie.  



 

Ţltá čiara označuje okraj aktívneho štúdia v popredí - za čiarou je hora a čierne pozadie  

Pre pozadie sekvencie Úsvit človeka boli v roku 2001 zhotovené rôzne fotografie hôr v Afrike. Stojí za zmienku, že výskumníci 
Apolla si uvedomili, že veľmi podobne vyzerajúce hory boli zakomponované do niektorých horských pozadí Apolla 17: 

 

Hora z roku 2001 a hora pouţitá v programe Apollo - porovnávacia štúdia Jacka Whitea, 2005  

Hoci je teda pravda, že čierne pozadie a hory boli oddelené od plochy popredia a ako také ich možno vidieť na početných 
príkladoch viditeľných spojov medzi popredím a pozadím, podľa nášho názoru by bolo premietanie spredu nepraktické pre 
žiadnu zo zostáv Apolla. 

Nižšie je znázornené nami navrhované typické rozloženie štúdia pri pohľade zhora, ktoré by sa mohlo použiť s pohyblivým 
horským pozadím. Pozadie hôr je plne nastaviteľné, vymeniteľné, dá sa zväčšiť podľa potreby 



a nevyžaduje si veľkú hĺbku. Vložka je naša pôvodná ilustrácia z bočného pohľadu z 90. rokov 20. storočia s podlahou štúdia a 
pohyblivým pozadím: 

 

Moţná kruhová štúdiová zostava, aktívna štúdiová plocha tónovaná do svetlejšej sivej - priemer minimálne do 200 m  

Na vytvorenie snímok by bolo potrebné veľmi veľké štúdio s priemerom aspoň 200 m. Súhlasíme s výrobcom filmu Make 
Believe: Smoke & Mirrors, že bola potrebná pracovná plocha v popredí spolu so samostatnými horskými kulisami: 

 

Scéna z filmu Smoke & Mirrors s aktívnou plochou a samostatným pozadím  

Paralely  

Už od počiatkov sa našlo mnoho paralel medzi minimálne tromi Kubrickovými filmami - 2001: Vesmírna odysea (MGM 
Studios 1968), Osvietenie (Warner Bros 1980) a Eyes Wide Shut (Warner Bros 1999). Film 2001 vznikol v období Gemini a 
Apollo, Osvietenie bolo uvedené 11 rokov po Apolle 11 a Stanley výslovne nariadil, aby sa Eyes wide Shut vydali v deň 30. 
výročia štartu Apolla 11.  
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Niektorí filmoví analytici sa domnievajú, že hotel Overlook vo filme Osvietenie má byť symbolom USA. "Hotel Overlook 

predstavuje samotnú Ameriku; národ postavený na posvätnej pôde pôvodných obyvateľov Ameriky," uvádza Owen Harris, 

zatiaľ čo priľahlé bludisko zo živého plota by mohlo predstavovať Mesiac. Harris zdôrazňuje, že "bludisko zo živého plota 

Overlook predstavuje Mesiac". 4 Napriek tomu na začiatku filmu na vonkajších leteckých záberoch skutočne použitého 

hotela Timberline Lodge v Oregone nie je vidieť žiadne vzrastlé vždyzelené bludisko. Hoci je pravda, že interiér hotela sa 

odhaľuje ako veľmi podobný bludisku. 

 

V chate Timberline Lodge, Oregon, USA chýba bludisko zo ţivého plota  

Ak však bludisko zo živého plota v Osvietení má predstavovať Mesiac, potom by záhradník viditeľný cez vchod do bludiska 
mohol predstavovať hrabanie alebo vyrovnávanie/obnovovanie mesačného povrchu. Ako uvidíme, je to evidentné v 
mnohých príkladoch popredia Apolla, ktoré sa menilo od záberu k záberu. 

 

Záverečný deň, prechádzka okolo vchodu do bludiska so záhradníkom, ktorý hrabú štrk - pozoroval Rob Ager  

Vo filme Osvietenie "vidíme aj robotníka, ktorý čistí štrk vo vchode do bludiska," hovorí filmový analytik Rob Ager. 2 

Skupina štyroch ľudí prechádza v deň uzávierky okolo bludiska hotela Overlook. Všimnite si, že farby ich oblečenia 
pripomínajú scénu z filmu 2001, v ktorej (ako uvidíme neskôr) sú tri svetre prehodené cez stoličky vo vesmírnej stanici 5 
(medzistanica na Mesiaci), čo je aj počet ľudí viditeľný na tomto zábere. Pozoruhodné je, že tento záber zahŕňa hrabanie 
štrku vo vnútri bludiska - a nepochybne kvôli zdôrazneniu Kubrick zámerne zotrváva na akcii, ktorá sa odohráva v bludisku. 
Stojí tiež za to pripomenúť si, čo hovorí Wendy, keď ju v deň zatvárania hotela sprevádzajú po hoteli, 

WENDY: Toto miesto je také obrovské bludisko! 

V nasledujúcej diskusii sa bližšie pozrieme na niektoré predpolia lunárneho povrchu Apolla, ktoré boli často menené 



(hrabané/buldozérované) a potom rôzne upravované v mnohých podobných scénach. 

Príklady anomálnych chýb kontinuity v Kubrickových filmoch a snímkach Apollo zahŕňajú: 

1. Tkaniny a/alebo mávajúce vlajky - áno, mávajúce vlajky 
2. 90-stupňové otáčky a/alebo rotácie 
3. Rozdelenia vrátane vertikálneho alebo horizontálneho rozdelenia 
4. Zmeny popredia alebo pozadia scény od záberu k záberu 
5. Miznúce a/alebo znovu sa objavujúce prvky 
6. Výmena/presúvanie prvkov zo záberu na záber 
7. Používanie modelov 
8. . Dodatočné osvetlenie z iného ako primárneho zdroja svetla a 
9. . Osvetlenie z neočakávaných smerov 
10. Neočakávané jasné odrazy 
11. Udalosti hrané mimo poradia 
12. Opakované témy/opätovné použitie prvkov filmových kulís 
13. Nemožné pohľady/scenáre - zrkadlenie alebo prevrátenie prvkov v scéne. 

1. Vlnenie látok a/alebo vlajok  

Príklady trepotajúcich sa alebo mávajúcich rekvizít nájdeme vo filme Osvietenie. Napríklad sprchový záves v kúpeľni v 
apartmáne č. 3 sa pohybuje sám od seba, v Osvietení sa trepotá aj plastová plachta visiaca na schodisku. Juli M. Kearnsová 
hovorí: "... je tu sprchový záves, ktorý je úplne prirodzeným pohybom látky, hoci bez vnímateľného dôvodu, a my sledujeme, 
ako sa v jednom dlhom zábere nadýchne, nadýchne a vydýchne. Pohyb sprchového závesu nielenže predznamenáva 
neskoršie stretnutie v Izbe 237, ale podľa môjho názoru by sme ho mohli chápať ako komentár k viacerým nezrovnalostiam v 
kontinuite a potvrdiť ich ako zámerné." 

 

Jack a Wendy v kúpeľni apartmánu 3, keď sa sprchový záves sám od seba pohybuje  

Vlajky s vejárovitým vztlakom sa nachádzali aj počas EVA Apollo na povrchu Mesiaca. Rob Ager si však všimol, že v 
Kubrickovom filme 2001: Vesmírna odysea sa vlajka pohybuje alebo máva sama od seba. Nie len tak hocijakú vlajku, ale 
vlajku USA. Navyše sa táto vlajka natáčala na štúdiovej scéne v MGM Borehamwood Studios. Kulisy predstavujú miestnosť, 
ktorá sa údajne nachádza na Mesiaci - Moon Briefing Room. Ak je pohyb vlajky spôsobený riadeným pohybom vzduchu, nič 
iné v miestnosti nie je ovplyvnené a prítomní jej pohyb ignorujú.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vlajka USA v roku 2001 sa v miestnosti na Mesiaci pohybuje sama od seba 

V Osvietení sa odohráva významná a možno aj dôležitá udalosť. V scéne, keď Jack sedí pri svojom písacom stroji - po 
odstránení stoličky a nízkeho stolíka umiestneného za ním sa odhalia vetracie otvory: 

Vo filme Osvietenie sú vetracie otvory odhalené, keď sa medzi podobnými zábermi odstráni stolička a stôl - čo naznačuje nedostatok 
kontinuity 



Potom, v neskoršej scéne, stoličky opäť chýbajú, vetracie otvory napravo od Jacka sú veľmi dobre viditeľné: 

  

Tento pohľad na vetracie otvory by mohol súvisieť so "vzduchom", ktorý pohybuje sprchovým závesom v kúpeľni apartmánu 
3, s plastovou fóliou, ktorá sa hojdá na hotelovom schodisku, alebo s vlajkou USA, ktorá sa hýbe/vlní v zasadačke na Mesiaci. 

Ale potom si možno poviete ah! - mávanie vlajkami Apolla sa dialo len vtedy, keď sa astronauti dotýkali stožiarov. Ale to nie 

je pravda - existujú najmenej dva prípady, keď americká vlajka máva úplne sama, bez toho, aby sa jej niekto dotýkal. Jeden 

sa vyskytuje počas druhej EVA Apolla 15. Vlajka USA máva práve vtedy, keď okolo nej prechádza David Scott v určitej 

vzdialenosti od samotnej vlajky. Všetky vysvetlenia pohybu tejto vlajky výskumník Jarrah White dôkladne a presvedčivo 

odmietol. 6 Jedinou možnou príčinou, ktorá zostáva, je pohyb vzduchu spôsobený tým, že astronaut prechádza okolo vlajky. 

 

Prvotný pohyb vlajky Apolla 15 sa odohráva aj v okamihu, keď ju David Scott míňa - bez toho, aby sa vlajky dotkol  

Na druhej strane je tu nevysvetliteľný pohyb vlajky počas letu Apolla 14, keď boli astronauti ďaleko od nej. V skutočnosti bo li 

vo vnútri lunárneho modulu. Výskumník/výrobca flmov Jet Wintzer našiel zábery z Apolla 14, na ktorých je vidieť - na pravej 

strane záberu - viacnásobný pohyb vlajky, keď boli astronauti v LM po ukončení EVA 2.  



 

Záber zblízka na pravú stranu záberu zobrazujúci mávanie vlajky Apolla 14, keď boli astronauti vo vnútri LM  

Spôsob mávania vlajkou by si vyžadoval niečo ako asistované pohyby vo vzduchu. Usmernený prúd vzduchu by bol zrejmým 
spôsobom, ako do týchto vzpier vniesť pohyb.Pozrite si filmové zábery. 

Je tu aj vak na prenášanie vybavenia Apolla 14, ktorý sa zrejme "sám od seba" hojdá spod LM, "... akoby naň fúkal 
ventilátor," uvádza Jet Wintzer. Túto akciu možno vidieť o 05.00 h vo videosekvencii jeho filmu Moon Hoax Now. 

 

Hojdacie vrecko na skaly - zakrúţkované a označené šípkami  

2. 90-stupňové posuny prvkov obrazu  

Existuje mnoho prípadov 90-stupňových zákrut, ako aj zmiznutí rekvizít. "Pracujeme aj s 90-stupňovými posunmi. Máme 
oboje, znova a znova, a vo vzájomnej kombinácii," hovorí Juli M. Kearns. 

Vo filme Osvietenie je vidieť štvoricu, ako kráča pred hotelom Overlook počas prehliadky, ale keď prechádza priamo pred 
prichádzajúcim autom, scéna sa preruší a v ďalšom zábere je vidieť, že už prudko odbočili doprava. 

Juli Kearns vysvetľuje: "Toto otočenie o 90 stupňov a premiestnenie skupiny o niekoľko metrov od miesta, kde sa 
nachádzali, nás umiestňuje na približné miesto oproti miestu, kde sa na konci filmu bude nachádzať vchod do bludiska, 
pretože na konci filmu sa vchod do bludiska posunie o 90 stupňov smerom k domčeku."  
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 EVA2EVA3 

Aký je to rozdiel! 

AS15-88-11866EVA3 

Astronauti Apolla 15 Scott a Irwin boli na Mesiaci tri dni a vykonali tri rôzne misie Extra Vehicular Activity. Na 
konci EVA2 urobili čiernobielu fotografiu "pozdrav vlajke" (vľavo). Bolo na nej niekoľko stôp LRV v popredí a 
niekoľko odtlačkov topánok. Nasledujúci deň pri EVA3 spustili kotúč farebného filmu (vpravo) a zopakovali pózu 
pozdravu vlajke z takmer rovnakého miesta. "Cez noc" však niekto zmenil popredie! (ORANŽOVÁ OBLASŤ) 
Stopy roveru zmizli a na ich mieste bolo veľa odtlačkov topánok. Okrem hory sa však nič iné nepohlo. Uke 
identické noty na hudobnej stupnici, vlajka, LEM a LRV boli identicky premiestnené (farebné bodky). Dokonca 
aj pózujúci astronaut dosiahol rovnakú pózu s prstami na rukách, ramenách a nohách v rovnakom vzťahu 
(červené bodky). Porovnajte všetky bodky a ďalšie body. Dosiahnutie takejto konzistentnosti polohy v rôznych 
dňoch je zo štatistického hľadiska skutočne pozoruhodné. A dve rôzne popredia sú oveľa viac než 
pozoruhodné... 

 

Počas misie Apollo 15 je príkladom typickej 90-stupňovej zmeny smeru snímok povrchu, ktorú možno vidieť v popredí dvoch 
nasledujúcich fotografií Apolla. Horizontálne stopy roveru na jednej fotografii sa vymenili za prevažne vertikálne stopy na 
inej snímke. Začiatkom 90. rokov 20. storočia Jack White vypracoval štúdiu dvoch podobných snímok:  
  

A v ďalšej misii, Apollo 16, je dobrý príklad 90-stupňovej zákruty (všimnite si tiež deliacu čiaru medzi scénou a pozadím). 
Zaujímavé je, že ide o slávnu fotografiu skaly "C" - "C" pôvodne spozoroval výskumník/inžinier Ralph René.  

 



 

V-- 

Nemoţné 90-stupňové otočenie dráhy rovera v AS16-107-17446  

A v knihe The Shining (Osvietenie) Jul Kearns poznamenáva: "V srdci bludiska Danny urobil obrat, obrátil svoje stopy, potom 
v snahe prežiť skočil do strany v 90-stupňovom uhle, čím zmizol v srdci bludiska a Jack prešiel okolo neho." 

Juli Kearns zdôrazňuje, že tieto 90-stupňové zmeny sa opakujú a mali by sa starostlivo zvážiť a brať vážne.  



 

Apollo 11, AS11-40-5874, izolovaná, jediná (veľmi dlhá) stopa nastavená na 90 stupňov voči ostatným  

V roku 2001 zas Rob Ager hovorí, že počas prvých scén v centrifúge, rotujúcej časti plavidla, sa "otočený záber behu nielen 
posunul o 90 stupňov, ale Frank beží opačným smerom". 

 

Frank beţí v centrifúge vesmírnej lode Discovery One  

Filmoví analytici sa zhodujú v tom, že mnohé Kubrickove interiéry a prostredia sú v realite nemožné. V skoršej veľmi 

originálnej a pamätnej sekvencii lode Aries 1B na ceste na Mesiac obsluha urobí obrat o 180 stupňov, aby sa dostala do 

kabíny o 90 stupňov:  



 

Sprievodca vykoná otočený 90-stupňový výstup do pilotnej kabíny  

Na zábere nižšie dvaja piloti navádzajú lietadlo na miesto určenia. Podľa otočky, ktorú vykonala letuška, sa zdá, že 
orientácia pilotnej kabíny (vzhľadom na priestor pre cestujúcich) je 90 stupňov. Juli Kearns zdôrazňuje, že "letuška sa otočí o 
180 stupňov (hore nohami), ale letová paluba, do ktorej vstupuje, je v 90-stupňovom uhle voči časti lode určenej pre 
cestujúcich a tí, ktorí sú na letovej palube, všetko vnímajú, akoby namiesto toho mali rovnakú orientáciu ako cestujúci." ... 

 

Piloti na červeno osvetlenej letovej palube lunárneho modulu pri zostupe na povrch Mesiaca  

Letová paluba je nápadne osvetlená červeným svetlom - táto dôležitá skutočnosť je veľmi dobre viditeľná pri pohľade 
zvonku nižšie. Juli Kearnsová, ktorá si správne všimla anomáliu v pilotnej kabíne, poznamenáva: "V skutočnosti je nemožné, 
aby piloti mali takýto výhľad na základňu, ku ktorej sa približujú, pretože ich červeno osvetlené okná, v 'hornej' časti 
plavidla, im túto perspektívu neumožňujú! [zvýraznenie pridané]. Kubrick skutočne chce, aby sme videli, že výhľad z 
pilotnej kabíny je nemožný. 

Navyše, ako poznamenal Rob Ager, napriek tomu, že povrch Mesiaca nie je osvetlený, samotná loď je dobre osvetlená:  



 

Piloti lode Aries by pri pristávaní nevideli cez svoje pozorovacie okná - navyše loď Aries 1B je v slnečnom svetle, aj keď sa nachádza nad 

neosvetleným mesačným povrchom.  
Paralelne s vyššie uvedenými zisteniami Jack White vytvoril štúdiu panorámy Apolla 16, v ktorej si uvedomil, že vlajka USA 
sa otáča o 180 stupňov, zatiaľ čo vlajka LM sa otáča len o 90 stupňov: 

SUN 

  
SUN 

 

Na týchto dvoch panorámach Apolla 16 sa v podstate pozeráme na LEM a Stone Mountain. LEM je otočený o 90 stupňov. 
Zdá sa, že hora sa o 90 stupňov nemení. Zdá sa, že Slnko sa nemení o 90 stupňov. 
Vlajka sa mení o 180 stupňov namiesto 90 stupňov.  

A štúdia Apolla 15 poukazuje na približne 100-stupňovú zákrutu, ale so súvislým horským pozadím:  



Robiť twist. 

- JMI 

A15.1472712pan4 

Vyššie uvedená fotografia 

LEM je otočená o viac ako 

100 stupňov, pričom 

predná časť je označená 

fialovou bodkou. Hora je 

rovnaká. 

Predná časť LEM Apollo 15 hore 

je otočená ku kamere (všimnite 

si fialovú bodku}. Hora vpravo je 

otočená smerom ku kamere. 

 

Pozri aj článok o Mount Hadley z misie Apollo 15 od profesora Colina Rourkea. 5 

3. Rozdelenia vrátane vertikálneho alebo horizontálneho rozdelenia  

 

Vertikálne rozdelenie v sekvencii 2001Jupiter a Beyond the Infinite  

Horizontálne rozdelenie. Ide o kategóriu snímok, ktoré v mnohých prípadoch tvoria predel alebo rozdelenie medzi 
popredím ateliérovej scény a látkovým/horským pozadím.  

 

https://www.aulis.com/PDF/hadley_study.pdf


 

Typická deliaca čiara medzi popredím a premietaným pozadím vo filme Úsvit človeka z roku 2001  

Ako sme ukázali v roku 2001, medzi popredím a pozadím muselo existovať spojenie. O Kubrickovej technike prednej 

projekcie sa diskutuje už od prvého uvedenia filmu. Do špeciálneho projektora v kamerovej súprave sa umiestnil priesvitný 

materiál s rozmermi 10 x 8 palcov. Výsledkom tejto metódy bolo nevyhnutné spojenie medzi podlahou kulís a plátnom v 

pozadí (pozri fotografiu prednej projekcie uvedenú vyššie). Výskumník Jay Weidner3 poukázal na príklady tohto javu v roku 

2011. 

 

AS15-88-11863 s ďalším príkladom línie popredia/horizontu  

Uvedený obrázok je ďalším príkladom z Apolla 15 horizontálneho rozdelenia medzi akčnou oblasťou v popredí a pozadím. 
Mimochodom, Winston Wu upozornil, že na tom istom obrázku je medzi zadným popredím a blízkym popredím, kde sa 
odohrávala všetka činnosť, zdanlivá "rímsa". Vyzerá to skôr ako biely "koberec", ktorý bol umiestnený na "mesačný povrch":  



 

Zjavná vrstva koberca, ktorá tvorí "rímsu" medzi vzdialenými a blízkymi oblasťami popredia  

4a. Zmeny popredia, nie pozadia  

V zázname Apollo sú príklady zmien, ktoré sa týkajú len popredia. Hory a objekty v pozadí sa nemusia pohybovať vzhľadom 
na popredie - zatiaľ čo popredie sa môže meniť úplne inak:  



  

Pri porovnávaní snímok AS17-136-20699 a 20700 si Xavier Pascal všimol, ţe sa zmenil objekt v popredí (zakrúţkovaný zelenou farbou), ale 

nie LM 

alebo červené oblasti zakrúţkované v pozadí - pohybujú sa aj iné časti snímky vrátane malej tmavej oblasti zakrúţkovanej modrou farb 

Existuje mnoho prípadov nevysvetlených zmien predmetov v rámci sekvencie, napríklad vo filme Osvietenie. Spomeňme si 
na silnú kľúčovú scénu, keď sa Dannymu prvýkrát zjavia dvojčatá - stoličky a minimálne jeden popolník boli medzi zábermi 
nenápadne premiestnené:  



 

Vo filme Osvietenie boli medzi zábermi zámerne premiestnené stoličky a minimálne jeden popolník  

Pri štúdiu po sebe idúcej dvojice snímok Apolla 17 si Xavier Pascal - rovnako ako ďalší výskumníci - všimol čerstvý odtlačok 
na druhej snímke nižšie (zakrúžkovaný žltou farbou), ktorý na prvej fotografii nie je. Je tu aj odtlačok (zakrúžkovaný 
červenou farbou), ktorý bol na prvej fotografii, ale na druhej chýba - chýba aj priľahlý plochý kameň. 

Pri bližšom pohľade na tieto dva obrázky však zistíme, že Xavierova žltá zakrúžkovaná "stopa" v skutočnosti pripomína skôr 
vejárovité stopy po hrabliach - a neskôr uvidíme tieto veľmi podobné stopy na fotografii z Apolla 17. Tieto stopy sú 
umiestnené pod uhlom 90 stupňov k červeno zakrúžkovaným stopám. Na pravej fotografii 11141 chýbajú DVA odtlačky a 
DVA ploché kamene - takže sme opäť pri podobných dvojiciach:
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Zmeny stopy Apolla 15 medzi po sebe nasledujúcimi snímkami AS15-82-11140 (vľavo) a AS15-82-11141 
(vpravo) 

V scéne zo spálne Ľudovíta XIV. z roku 2001 si Rob Ager všimol, že na konzolovom stolíku za kreslom je spočiatku len jedna 
porcelánová dvojitá figúrka, ale neskôr sú na tom istom stolíku nevysvetliteľne prítomné dve dvojité figúrky. 

Všimnime si, že Ľudovít XIV. bol známy ako kráľ Slnka - a Apolón bol bohom Slnka. 

Spočiatku je na stole za stoličkou len jedna dvojitá figúrka. 



 

... v neskoršej scéne sú na tom istom stolíku dve dvojité figúrky - dvojitá figúrka vpravo je pridaná  

Porovnajte skutočnosť, že v Apolle krátery miznú a/alebo sa objavujú zo záberu na záber. V tomto príklade sú v pozadí tie 
isté kopce, ale popredie sa mení. Niekto môže povedať, že je to spôsobené tým, že kamera bola pri druhom zábere 
presunutá. Podstatné však je, že publikovaný výsledok vyvoláva dojem, že na zábere AS15-85-11428 sa objavil druhý kráter. 
V každom prípade argument, že kamera bola premiestnená, v skutočnosti neobstojí, pretože oblasť označená červenou 
farbou zostáva na oboch snímkach na rovnakom mieste. 

 

Krátery Apollo 15 v AS15-404-11454 a AS15-404-11428 - najprv jeden kráter, potom pribudne druhý - všimnite si tmavú oblasť zakrúţkovanú 

červenou farbou, ktorá zostáva konštantná, rovnako ako ďalší kráter  

4b. Zmeny pozadia, nie popredia  

Juli Kearnsová k filmu Eyes Wide Shut poznamenáva: "Pohľad z okna šatne nie je rovnaký... V prípade Alice sú to samé 
mrakodrapy a ich svetlá zhora nadol. Pri Billovi je polovica okna vyplnená oblohou. Nedá sa to vysvetliť ako nedbalá 
kontinuita. Je to zámerný a dramatický nesúlad medzi týmito dvoma scénami."  



 

Vo filme Eyes Wide Shut (Široko zatvorené oči) sú dva rôzne pohľady na pozadie tej istej miestnosti - pozoroval Juli Kearns 
 

Chceli by sme dodať, že žalúzie sú veľmi dobre viditeľné. Poznamenávame tiež, že parížsky Louvre bol domovom kráľa Slnka 
Ľudovíta XIV. predtým, ako sa presťahoval do Versailles. 

A paralelne s tým sa na snímkach Apollo často vyskytujú rôzne pozadia s rovnakým popredím. Horské scenérie Apollo sa 
opakovane používali: 

 

Horské kulisy Apollo sa medzi dvoma veľmi podobnými pohľadmi výrazne zmenili 
 

Keď sa snímka AS15-88-11864 prekrýva snímkou AS15-88-11866 a prispôsobuje sa jej veľkosť a orientácia, aby sa dosiahla čo 
najlepšia superpozícia vlajok, mení sa len pozadie hôr, perspektíva je veľmi odlišná. A to napriek tomu, že snímka bola 
zhotovená prakticky z toho istého miesta - pôvodne sme si to všimli my v 90. rokoch 20. storočia a neskôr nezávisle od nás 
Xavier Pascal.  



Fotografie vlajky Scon 

vyvolávajú množstvo 

otázok !  

Informátori v práci  

...okrem fotoaparátov I  

5. Miznúce alebo znovu sa objavujúce poloţky  

Vo filme Osvietenie dochádza k častým zmiznutiam, napríklad "na konci máme vzorec, ktorý sa podobá Dannyho úteku, jeho 
cúvaniu a chôdzi dozadu vlastnými krokmi, potom skočí do strany pod 90-stupňovým uhlom a zakryje svoju stopu. Takto 
zmizne z Jackovho pohľadu," hovorí Juli Kearns. 

Potom si Juli Kearnsová na základe dôkladnej analýzy uvedomila, že vo filme Eyes Wide Shut sa obrazy napravo od 
vchodových dverí na chodbe bytu pôvodne nachádzali v spálni. 

Nižšie je uvedený príklad dvoch veľmi podobných záberov Apollo, ale s jedným rozdielom:  
Štúdia Jacka Whitea o chýbajúcej kamere na týchto dvoch záberoch, ktoré sú inak identické 

Zdá sa, že slávna rekvizita "C" bola použitá na fotografiách Apolla 16 a Apolla 11. Všimnite si rohový "záhyb" v tkanine skaly, 
ktorá je najbližšie k fotoaparátu:  

orezané z as15-92-12451 



 

Vľavo a vpravo hore je Apollo 11 - vpravo dole je zrejme tá istá skala "C" z Apolla 16, ktorú našiel Scott Henderson  

Existuje mnoho príkladov vymenených alebo chýbajúcich párov, zmien polohy a modifikácie funkcie. Juli Kearns 
poznamenáva: "Tabuľa s displejom bludiska Shining sa pôvodne nachádzala naľavo od vchodu do bludiska. Neskôr je však 
tabuľa vpravo v popredí - väčšia a bližšie ku kamere. Zmenili sa aj doplnkové informácie okolo mapy bludiska na tabuli." 

 

Pôvodné umiestnenie výstavnej tabule bludiska v deň uzávierky - všimnite si tri ďalšie nákresy umiestnenia na pravej strane plánu bludiska   



 

Tabuľa s informáciami o bludisku sa neskôr presunie napravo od vchodu do bludiska a umiestni sa do popredia - všimnite si, ţe dodatočné 

informácie sú teraz zobrazené na oboch stranách plánu bludiska.  
 
Ďalší príklad objektov, ktoré sú prítomné v jednej scéne, ale v inej scéne zmiznú, pričom sa zamenia alebo chýbajú dvojice: 

 

Dve povrchové spínacie skrinky vo filme Osvietenie v blízkosti kancelárie šéfkuchára, v neskoršej scéne chýba spínacia skrinka  

Hneď za rohom pri kancelárii šéfkuchára boli na stene dve dvojité spínacie skrinky, ale neskôr, keď sa Wendy vracia sama, je 
na stene len jedna spínacia skrinka, hoci po odstránení bližšieho spínača nezostali žiadne stopy. 

Na ľavom obrázku sú dvere kancelárie otvorené a vidíme skriňu na dokumenty, zatiaľ čo na pravom obrázku sú dvere 
kancelárie zatvorené (so štítkom). Tieto otvorené/zavreté dvere tiež vytvárajú dva zdanlivo odlišné "priehľadové" aspekty. 
Horizontálny formát zobrazujúci dva obrázky na stene kancelárie oproti vertikálnemu formátu, ktorý nám ukazuje len jeden 
obrázok na stene kancelárie. Ide o opakovanie scenára dva/jeden dvojitý vypínač svetla a inverziu miestnosti Ľudovíta XIV. z 
roku 2001 s jedným párom/dvoma pármi porcelánových figúrok.  



  

Stolová lampa na Jackovom písacom stole vo filme Osvietenie - Jack píše na počítači o ôsmej hodine ráno, sedí vľavo od stredu, zatiaľ čo 

stolová lampa po Jackovej ľavici 

svieti, ale nie je k nej viditeľné vedenie. 

  

Jack pracuje v sobotu v salóniku Colorado - všimnite si, ţe stolová lampa v tomto zábere uţ nie je a on teraz sedí na 

stredovej čiare stola, a teda aj miestnosti 

Na druhej strane, na snímkach z povrchu Mesiaca z programu Apollo nájdeme množstvo príkladov roveru stojaceho 
osamote bez náznaku akýchkoľvek stôp kolies, ktoré by viedli k jeho zaparkovanej polohe alebo z nej odchádzali.  



 

AS17-140-21354 - chýba údaj o tom, ako bolo vozidlo dopravené na miesto - je nepravdepodobné, ţe by stopy boli úplne zmazané v 

dôsledku "zotretia stopou  

Napriek tomu, že v diaľke sú stopy po kolesách, stopy okolo samotného rovera úplne chýbajú. Stopy, ktoré by tam mali byť, 
"zmizli". Je to, akoby bolo vozidlo spustené na lane, a nie privezené na miesto. Prípadne bol povrch v popredí upravený 
stopami. 

 

Ďalší príklad úplne chýbajúcich stôp kolies z Apolla 15  

Hoci sa predmety v jednotlivých scénach vymieňajú, niekedy môžu úplne zmiznúť, napríklad vo filme Osvietenie neskôr 
zmizne Dopey na dverách Dannyho izby:  



 

Dopey, najmladší trpaslík náchylný k nehodám, ktorý sa nikdy, nikdy nesnažil hovoriť, sa v neskoršej scéne stratí z dverí Dannyho izby  

6. Výmena objektov a zmeny po sebe idúcich záberov  

Vo filme The Shining "nielenže sa mapa presunula pred bludisko, ale na oblasť pred vstupom do bludiska padajú zo smeru 
divákov a kamery veľké tiene, ktoré akoby nepatrili k mape ani k lístiu, ktoré ju kryje," poznamenáva Juli Kearns. 

V Apolle 17 sa astronaut nachádza v popredí panorámy zobrazenej nižšie, ale v inej verzii scény sú astronaut a lietadlo LM 
vymenení, premiestnení, ale táto výmena sa odohráva v presne rovnakom prostredí. Možno to potvrdiť, ak si všimneme 
polohu kopcov B, D a E, ako aj kráter v ľavom popredí.  



B 

Skala medzi nimi však 
zostáva rovnako veľká! 

Malá hora, veľký LEM... Veľká hora, malý LEM 

AS17-134-20435 

 

Dve navzájom sa vylučujúce scény s LM vymeneným za astronauta 

AS17-134-20437-20443 horná a AS17-147-22494-22521 dolná panoráma 

 

LM na ľavom obrázku je vymenený za vzdialený pohľad na LM a vzdialená hora je vymenená za blízky pohľad na horu 

- štúdia Jacka Whitea 

Zdá sa, že Kubrick vo svojich filmoch často poskytuje viacero pohľadov na situáciu, niekedy až tri.  

 

 



 

Tri perspektívy časti krajiny Apolla 17 - neuveriteľne malý vzdialený LM sa nachádza v strede vloţeného obrázka vpravo, AS17-139-21204  
A spomeňte si na film Osvietenie, keď Jack pracoval za stolom, ale len o jeden záber neskôr boli stolička a stolík v pozadí za 
ním vymenené za pohľad na vetracie otvory. 

Figuríny Kubrick často používal vo svojich filmoch už od filmu Bozk vraha z roku 1955. Ďalším príkladom použitia figurín je 
film Eyes Wide Shut. Vo filme Eyes Wide Shut sú vo výklade obchodu Rainbow Shop na viditeľnom mieste štyri figuríny, ktoré 
sa v neskoršej scéne vymenia: 

 

Exteriérový pohľad na obchod Rainbow vo filme Eyes Wide Shut - všimnite si pozíciu druhej figuríny sprava v bielom saku  
Juli Kearns poznamenáva, že "usporiadanie figurín sa zmenilo z vonkajšieho pohľadu na obchod. Pozície figuríny v bielom 
plášti a figuríny s cylindrom boli vymenené."  



 

Pohľad do interiéru obchodu Rainbow, figurína v bielej bunde sa stala treťou figurínou sprava  

Ako sme videli, táto výmena rekvizít je bežnou technikou výmeny snímok z povrchu Mesiaca v rámci programu Apollo. Je 
tiež možné, že figuríny boli použité na niektorých fotografiách Hasselblad z povrchu Mesiaca Apollo - ale to je už iný príbeh, 
ktorý je predmetom samostatnej štúdie. 

7. Pouţívanie modelov v mierke  

Je známe, že vo filme Osvietenie Kubrick a jeho tím efektov použili zmenšený model na vytvorenie scény "záplavy krvi" z 
výťahov: 

 

Sada modelov v mierke pouţitej pre scénu záplavy krvi vo filme Osvietenie  

Pri vytváraní niektorých snímok Apolla sa pravdepodobne používali aj zmenšené modely - pozri napríklad Lunárny rover - bol 
to rádiom riadený režim? Argumenty uvádza v tejto videoprodukcii kameraman slávneho ruského štúdia Mosfilm.  

https://www.aulis.com/rc_model.htm


 

Mesačný rover v akcii, pravdepodobne rádiom riadený model  

8. Osvetlenie z viac ako jedného zdroja svetla  

Pri fotografovaní povrchu Mesiaca v rámci programu Apollo bolo na osvetlenie mesačných planét nasadené elektrické 
osvetlenie. Napríklad pri úplne podrobnej analýze slávnej fotografie Apolla 11, na ktorej stojí Aldrin sám, sa zistilo, že extra 
light sourcetieň astronauta je výsledkomdodatočného svetelného zdroja umiestneného vo väčšom výškovom uhle 
vzhľadom na svetlo, ktoré osvetľuje pozadie. 

  

Úplnú analýzu obrazu a grafiku si môžete pozrieť v tejto štúdii . Teraz je úplne jasné, že na mnohých snímkach Apolla bolo 
použité umelé osvetlenie.  

https://www.aulis.com/raytracing_as11.htm
https://www.aulis.com/raytracing_as11.htm
https://www.aulis.com/raytracing_as11.htm
https://www.aulis.com/raytracing_as11.htm


 

Kompozícia snímok Apolla 14 AS14-68-9486 a 9487 ilustrujúca rozchádzajúce sa smery tieňov  

Výskum ukázal, že na vysvetlenie veľmi odlišných smerov tieňov na vyššie uvedenej fotografii Apolla 14 . Artificial lighting 
was used in many shots in the creation of the Apollo imagery withbol potrebný ďalší zdroj svetlavyššie uvedenej fotografii 
Apolla 14 . Pri tvorbe snímok Apolla sa na mnohých záberoch používalo umelé osvetlenie, pričom niekedy vyššie uvedenej 
fotografii Apolla 14 bolo použitých viac ako jeden zdroj svetla, ako je to nižšie - tento pohľad bol nasnímaný zvnútra LM, 
príklad objavil Scott Henderson: 

 

AS14-65-9211 odhaľuje nemoţný dvojitý tieň lunárneho modulu Apollo 14 (obrázok z archívu projektu Apollo) - takýto dvojitý tieň by si 

vyţadoval silné štúdiové osvetlenie z dvoch zdrojov  

Vo filme The Shining Jack v noci zapína svetlá v bludisku zo živého plota (predstavujúce Mesiac) - je dosť nezvyčajné mať 
osvetlenie vonku aj vnútri bludiska zo živého plota:  
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8b. Osvetlenie z neočakávaných alebo opačných smerov  

Opačné smery osvetlenia pôvodne spozoroval Rob Ager v sekvencii s rotujúcou vesmírnou stanicou v roku 2001 

 

Potom je tu zaujímavý prípad, ktorý uvádza Rob Agar, a to kombinované bočné osvetlenie a trojštvrťové bočné osvetlenie 
spoločne nasadené v sekvencii počas pristátia na povrchu Mesiaca.

Jack zapína osvetlenie ţivého plota hotela Overlook 

Opačné osvetlenie v roku 2001 - vesmírna stanica je osvetlená zľava, ale piloti a letová paluba sú osvetlení sprava hore - všimol si Rob 

Ager 



  

2001 trojštvrťové bočné svetlo na Mesiaci - ale iba osvetlenie okraja mesačného modulu, čo samozrejme v skutočnosti nie je 

možné. Aby korešpondoval s osvetlením modulu, musel by pohľad na Zem vyzerať skôr ako upravená verzia nižšie: 

  

9. Neočakávané jasné odrazy  

Odrazy na predmetoch, ako sú obrazovky, priezory prilby a okná: 

 

Nemoţný jasný odraz v okne modulu 2001 - oproti modulu nie je nič, čo by vytváralo jasný odraz - upozornili Juli Kearns a Rob Ager 
 

Podobne existujú príklady neočakávaných odrazov na snímkach mesačného povrchu z programu Apollo:  



 

Neočakávaný odraz objektu, ktorý vyzerá ako zavesený reflektor na fotografii z Apolla 12 - tento odraz v hľadáčiku pôvodne zaznamenal 

William Dines a zakomponoval ho do štúdie Jacka Whitea  

Potom existuje mnoho príkladov, keď "obloha" alebo priestor na snímkach Apollo nie sú úplne čierne. Aj v roku 2001 nie je 
čierny priestor v skutočnosti čierny, keď je scéna zosvetlená: 

 

Vesmírne pozadie z roku 2001 plné artefaktov v oblastiach, ktoré nie sú po zosvetlení čierne  

A nižšie, z misie Apollo 11, je príklad "začiernenia" okolo snímky, v tomto prípade hrubej čiernej retuše okolo objektu, ktorý 
má veľmi "hlučné" nečerné pozadie, ktoré by malo byť len sýto čiernym priestorom:  



 

AS11-44-6581 LM údajne za letu - zosvetlené a vylepšené odhalenie artefaktov a retuš  

Retušovanie akýchkoľvek čiernych oblastí (ako vo vyššie uvedenom príklade) znamená, že oblasť bude celistvo čierna. 
Niekedy sa to robí na zakrytie skutočnosti, že v montáži sa môžu objaviť rôzne čierne farby. Je to tiež technika, ktorá sa 
používa, keď je potrebné zakryť nežiaduce objekty v pozadí, ktoré môžu byť slabo viditeľné "cez" čiernu farbu. 

10. Udalosti hrané mimo poradia  

Rob Ager a iní upozornili, že v roku 2001 PA na vesmírnej stanici oznamuje: "V reštaurácii sa našiel modrý dámsky kašmírový 

sveter, ktorý si môžete vyzdvihnúť u vedúceho. Zdá sa, že sa tak stalo ešte pred stratou, ku ktorej zrejme dôjde v neskoršej 

scéne, ktorá sa odohráva na chodbe vesmírnej stanice 5, ako je uvedené nižšie. 7 (Všimnite si, že kombinácia 

fialovo-červených šiat a modro-šedého svetra doktorky Stretynevovej je pomerne prekvapivou farebnou kombináciou).  



 

Na tomto zábere sú tri svetre na operadlách troch stoličiek...  

  

... o niečo neskôr, keď si skupina sadne, dve tretiny svetrov z operadiel stoličiek zmiznú - 

zostanelen krémový sveter 

  

... v skutočnosti hnedý sveter spadol na operadlo stoličky (vľavo), ale neskôr je opäť prítomný na operadle stoličky -opäť je vidieť ajďalší 

modrý 

sveter7 

sedadlá stoličiek sú spojené, ale operadlá majú medzi sebou výraznú medzeru, takţe v podstate hnedý sveter je nejako spolu 

s bledobéţovým zrejme zavesený vo vzduchu 

Anomálie mimo sekvencie sú na snímkach z Apolla všade, pričom doteraz nebolo jasné, prečo je 



na snímkach a v televíznom spravodajstve toľko "chýb". 



Napríklad počas EVA Apolla 17 je astronaut zobrazený, ako stojí pri veľmi vlhkej vlajke (ktorá stále schne). Ako uvidíme, po 
špinavom astronautovi so zjavným mesačným prachom na skafandri nasleduje fotografia, na ktorej je skafander akosi 
vypratý. 

 

Schmitt má na ľavej ruke a na hornej časti rukavice lepkavý mesačný prach  

Na tomto príklade z misie Apollo AS17-134-20382 je Schmittov skafander (označený šípkou) pokrytý lepkavým mesačným 
prachom, najmä jeho ľavá ruka a rukavica. Ale už o dva snímky neskôr, na snímke AS17-134-20384, lepkavý mesačný prach 
zmizol. Tento jav spozoroval výskumník Apolla Scott Henderson: 

  

AS17-134-20384 - mesačný prach bol zmytý. Rameno jeho skafandra a rukavica sú teraz čisté a stále 

https://www.aulis.com/photo_studies.htm


viditeľne mokré Akékoľvek umývanie je na Mesiaci absolútne nemožné.každom prípade by všakpočistom skafandri určite 
mal 

nasledovať špinavý - nie naopak Zjavne ide o zamýšľaný scenár, ktorý nie je v súlade so situáciou. 

Už sme si všimli, že všetky televízne prenosy z Apolla museli byť natočené a pripravené ešte predtým, ako sa samotná 
udalosť odohrala neskôr "naživo" v televízii. 

Vo filme The Shining sú odpadkové koše v areáli hotela Overlook vyzdobené plagátmi "Keep America Clean". A v priestoroch 
hotelovej kuchyne sú umiestnené nápisy "Udržujte túto oblasť čistú": 

  

V kúpeľni izby 237 vo filme Osvietenie je dramatická scéna, v ktorej je chrbát starej ženy pokrytý niečím, čo vyzerá ako 
zelené plesne alebo huby: 

  

Porovnajte túto scénu z kúpeľne so zelenou plesňou na zariadení Apollo. Neuveriteľné, plesnivýrastpripomínajúci 
hubumožno vidieť po odstránení balíka Apollo 12 ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiment Package) z LM. Odhaľuje veľmi 
špinavý a plesnivý predmet, napriek tomu, že bol pôvodne pripravený v ultračistých podmienkach, tento príklad si ako prvý 
všimol Scott Henderson:  



 

Plesňový/hubový rast (hniloba spôsobená vlhkosťou) na ALSEP-e, časti zariadenia Apolla 12 AS12-46-6791  

"V 70. rokoch prebiehala kampaň Keep American beautiful (udržiavajte Ameriku čistú), ktorá zobrazovala osobu oblečenú 
ako amerického indiána plačúceho pri pohľade na odpadky - a na čistotu sa kladie dôraz v celom hoteli, kde sa tomu venuje 
mnoho nápisov," poznamenáva Juli Kearns. 

WENDY: Porazený musí udržiavať Ameriku čistú, čo povieš? 
DANNY: Udržujte Ameriku čistú. 

Juli Kearnsová zdôraznila, že hotel Overlook v Osvietení "je ohniskom anomálií, ktoré dokazujú, že vo filme nemožno 
očakávať absolútne racionálne odpovede, nie keď Torrancovci prišli s komickým množstvom batožiny, ktorá by sa v 
žiadnom prípade nezmestila do ich malého VW". 

Z vozidla VW bolo vyložené neuveriteľné množstvo batožiny, ktorá bola naukladaná vo vstupnej hale hotela. Do zbierky 
patrí aj Dannyho trojkolka, jeho "veľké koleso". Bezpochyby všetko príliš veľa na to, aby to VW Beetle spolu s pasažiermi 
uniesol. 

  

Neuveriteľné množstvo batožiny vo vstupnej hale hotela Overlook. Táto scéna by mohla súvisieť s názorom, že lunárny 
rover a všetko to množstvo ďalšieho vybavenia, ktoré sa vzalo na Mesiac - vrátane skafandrov, zásob a 



4 KILOMETRE 

Fotografie staníc 
Apollo 17 sú označené 
kľúčom ■ r-"n k umiestneniu 
staníc Lt IVI 

KILOMETROV A FOTOGRAFIÍ NA POZADÍ: 
Kilometer je približne 0,62 míle. Na vyššie uvedenej mape 
Mesiaca je znázornené, koľko kilometrov od seba boli 
vzdialené mesačné stanice a ich vzdialenosť od kopcov v 
pozadí. Zdá sa, že všetky fotografie boli zhotovené z 
rovnakých alebo podobných pozorovacích bodov, hoci sú 
od seba vzdialené niekoľko kilometrov a z rôznych 
smerov. Zaujímavé je, že fotoaparát je vždy namierený na 
tie isté kopce, a to napriek rôznym miestam a 
vzdialenostiam. Preštudujte si mapu Mesiaca a rôzne 
miesta, z ktorých boli fotografie vyhotovené, a zistite, či je 
logické, že zo všetkých týchto rôznych miest bolo možné 
dosiahnuť rovnaký uhol pohľadu. A je úplne nelogické, že 
LRV bolo opustené na stanici 8, viac ako 4 kilometre od 
LEM, čo spôsobilo, že mesačníci museli prejsť takú veľkú 
vzdialenosť späť! 

LEM 

množstva experimentálnych predmetov - bolo príliš veľa na to, aby sa vôbec dalo uložiť do LM a skutočne dopraviť na 
Mesiac. 

11. Opakované témy/opakovateľné pouţitie prvkov  

"Všetky Kubrickove filmy majú žily, v ktorých sa prelínajú konzistentné detaily a témy," poznamenáva Juli Kearns. Napríklad 

vo filme Eyes Wide Shut je "opakované použitie toho istého taxíka v mnohých scénach". Napríklad: "Taxík zastaví pred 

obchodom Rainbow a nechá Billa vystúpiť. Opäť sa objaví v taxíku 7M96." Možno narážka na to, že vo všetkých snímkach 

Apolla bol použitý ten istý lunárny modul. 

Juli Kearns tiež upozorňuje, že vo filme Eyes Wide Shut "Keď Bill nesie tašku s logom Rainbow a obchod Rainbow je 
pozorovaný priamo cez ulicu, Kubrick sa netají tým, že tie isté výklady sú použité opakovane. Je to ako bludisko, v ktorom sa 
nachádzajú takmer identické cesty s marginálnymi rozdielmi." 

Ak sa vrátime k fotografickému záznamu Apollo, viaceré pozadia sa používajú znova a znova, ale s inými detailmi v popredí. 
Napríklad ten istý kopec "H" je počas programu Apollo 17 v tejto štúdii Jacka Whitea použitý mnohokrát: 
  

 



  

Ďalšia štúdia Jacka Whitea - čím sa dostávame k: 

12. Nemoţné scenáre  

Xavier Pascal si v Apolle 17 všimol, že na susednej fotografii AS17-134-20398 nie sú ďalšie stopy (zakrúžkované žltou farbou). 
Stopy, ktoré boli na snímke 20398 (zakrúžkované červenou farbou), sa však na snímke 20399 už nenachádzajú. V 
skutočnosti je nazývanie týchto stôp odtlačkami nesprávne, pozrite sa ešte raz na ten žlto zakrúžkovaný odtlačok. Tu sú tie 
isté hrabavé pruhy, ktoré sme predtým videli na snímkach Apolla 15. 

A ešte raz, v AS17-134 20398 si všimnite široké, lineárne značky. S odkazom na predchádzajúce pozorovania týkajúce sa 
hrabania povrchu, prepínania pravých uhlov a diskusie o rámovaní šéfkuchára môže byť toto zdvojenie alebo duplikácia 
podobných dvojíc snímok medzi Apollom 15 a Apollom 17 prípadom, keď príliš veľa kuchárov kazí vývar. 

 

Apollo 17, AS17-134-20398 (vľavo) a 20399 - všimnite si ţlto zakrúţkovaný odtlačok a zmeny stopy na týchto vzájomne sa vylučujúcich 

dvojiciach po sebe nasledujúcich snímok  

Ak sa opäť vrátime k filmu Osvietenie, v kancelárii manažéra je nemožné okno, pretože podľa plánu hotela sa nenachádza na 
vonkajšej stene. 

Juli Kearns poukazuje na to, že: "Ľudia si môžu pozrieť Osvietenie viackrát a nikdy nepochopia, že iba jedno okno v interiéri 
hotela má vôbec nejaký zdanlivý vzťah k scéne aj skutočnému exteriéru hotela Overlook a že všetko ostatné, čo v interiéri 
pozorujeme, nemá žiadny vzťah k exteriéru. Bludisko doslova mení orientáciu vo vzťahu k hotelu, jeho vchod sa posúva 
približne o 90 stupňov, a to je tak pozorovateľné, že je to jasná červená vlajka signalizujúca: "Hej! Pozrite! Pozri!" 

Ďalší nemožný scenár sa odohráva v Apolle 11 na začiatku sekvencie Aldrina zostupujúceho po rebríku, ako vidíme nižšie. 

Najdôležitejšie je, že ide o paralelný príklad osvetlenia objektu, ktorý by inak mal byť v tme - (pozri predchádzajúcu časť o 

lunárnom module). Mali by sme si uvedomiť, že výstup z LM sa nachádzal na strane plavidla v úplnom tieni:  



  

AS11-40-5866 - uvedená fotografia je nemožným zobrazením Aldrina, ktorý sa vznáša alebo je nejakým spôsobom 
"zavesený" nad hornou priečkou rebríka LM. Áno, v skutočnosti nestojí na žiadnej priečke rebríka - túto významnú 
anomáliu pôvodne zistil výskumník Marcus Allen. Pripomeňme si, že v poslednej časti scény na Vesmírnej stanici 5 bol 
béžovo-hnedý sveter (ktorý spolu s krémovým) akosi zavesený vo vzduchu. 

Zrkadlenie 

Pokiaľ ide o zrkadlenie/prevracanie obrazov alebo prvkov v scéne, v celom filme Osvietenie a v kúpeľni priľahlej k izbe 
Ľudovíta XIV. v roku 2001 sa nachádza množstvo takýchto prípadov a dôrazov na zrkadlá. 

 

Výrazné zrkadlo priamo v izbe 237 vo filme Osvietenie  

Rob Ager vo svojej analýze prostredia Ľudovíta XIV. z roku 2001 uvádza: "Pri pohľade na ostatné odrazy v jeho prilbe, keď sa 
blíži k zrkadlu, nedávajú veľký zmysel... Všetko nasvedčuje tomu, že Kubrick chcel mať v prilbe [hľadí] nerealistické odrazy"  - 
pozri obrázok nižšie:  



  

 

Odrazy v hľadí miestnosti Ľudovíta XIV. z roku 2001 - Juli Kearnsová tieţ tvrdí, ţe odrazy v hľadí nevyzerajú veľmi podobne ako tie, ktoré 

by sme mohli očakávať. 

Nesprávne odrazy v hľadí sa nachádzajú aj na mnohých fotografiách Apolla. Na snímke AS16-114-18388 sú na odrazoch v 
hľadáčiku vidieť prsty subjektu - a nie chrbát jeho rúk. Zjavne nemožné a zámerné. 

  

Úplne nesprávny odraz na snímke AS16-114-18388 - astronautove prsty sú otočené smerom ku kamere, a preto sa nemohli odraziť v 

hľadáčiku - tento nemoţný scenár našiel Xavier Pascal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anomálny izolovaný pár stôp v AS17-134-20421 

V ďalšom príklade Apolla je opäť nemožná konfigurácia horských kulís Apolla. Mnohé snímky Apolla zhotovené z obežnej 
dráhy Mesiaca a snímky odfotografované na povrchu Mesiaca sa veľmi líšia, ako je to vidieť v tejto štúdii Jacka Whitea: 

alS.1472712 

■ L 
Mount Hadley z Apolla 15 

JAGGED 
Všetky hory na fotografiách z povrchu Apolla 

sú zaoblené a hladké, ako napríklad Mount 

Hadley na fotografii NASA hore. Ale iné 

fotografie NASA z obežnej dráhy Mesiaca 

(vpravo) (a skutočne aj z teleskopov na Zemi, 

ako upozornil Colin Rourke) ukazujú Hadley 

ako vysokú členitú horu so silnými 

vertikálnymi pruhmi, nič podobné fotografiám 

z povrchu. Obrázok z obežnej dráhy ukazuje 

oveľa dlhšiu členitejšiu horu ako hladká 

fotografia z povrchu. 

SMOOTH 
??????????????????????????????????? 

Mt. Hadley 

Pomerne hladké pohorie na panoráme povrchu Mesiaca z Apolla 15 v porovnaní s členitým pohorím Mount Hadley 



zachytené na snímkach z lunárneho orbitera 

Zámerné chyby a nedostatok nadväznosti medzi jednotlivými snímkami sú také zjavné, že dokonca aj bývalý podporovateľ 

NASA Richard Hoagland, ktorý prišiel na večierok v roku 2007 neskoro, uviedol, že: "Keď sme si všimli rozdiel medzi správami 

astronautov a fotografickým záznamom, začali sme všetko spochybňovať... najmä platnosť televíznych záznamov a 

okamžite sme zverejnili výtlačky NASA. Čoskoro bolo jasné, že orbitálna fotografia a pozemnézábery sa jednoducho 

nezhodujú "5 [zvýraznenie pridané]. 

Ďalej je tu kreatívne využitie dverí, za ktorými je odhalená len časť scény: 

  

Horný rám je scéna z filmu Osvietenie a dolný obrázok je súčasťou AS16-116-18722 - "svetelne zasiahnutý" obraz Apollo 
"prízračného zjavenia" - múru a dverí z nepálenej hliny, ktorý je v skutočnosti skutočnou fotografiou múru. Tento obrázok je v 
skutočnosti dvojnásobnou expozíciou. Horná časť fotografie vyzerá ako fyzické dvere, zatiaľ čo celý obrázok je pohľad na 
Mesiac s LM a horským pozadím. 

Je veľmi nepravdepodobné, že by sa na povrchu Mesiaca nachádzali nejaké dvere. 

Záver   



  

V Osvietení sú hodiny odvíjania (happy hour) v Zlatej izbe a máme tu aj odvíjanie alebo odvíjanie roztrhanej vlnenej priadze 
Dannyho svetra z rakety Apollo 11: 

 

Rovná sa toto rozmotávanie Dannyho vlneného svetra z Apolla 11 rozmotávaniu záznamu z Apolla? 
Opäť vidíme modrý, hnedý a bledobéţový motív svetrov z vesmírnych staníc.  

To je nápadné, hovorí Juli Kearns, "pripomína to... 'odvíjajúce sa hodiny' v nápise Zlatá izba, ...pripomínalo by to Ariadnin 
kliešť, ale ak sa pozrieme späť do roku 2001, môžeme v roztrhanej priadzi svetra vidieť aj odkaz na Pooleovu uvoľnenú 
vzduchovú hadicu." 



  

Reštaurácia Verona vo filme Eyes Wide Shut 

A napokon, reštaurácia Verona vo filme Eyes Wide Shut pripomína komédiu Williama Shakespeara Dvaja páni z Verony. Kto 
by mohli byť títo páni v tomto prípade - Stanley Kubrick a Arthur C. Clarke? Alebo to skôr naznačuje kamarátov z NASA, 
Arthura C. Clarka a Wernhera von Brauna? Je tiež dôležité pripomenúť, že filmový projekt 2001: Vesmírna odysea, ktorý sa 
niekoľko rokov nakrúcal v štúdiách MGM Borehamwood v Spojenom kráľovstve, bol úradníkmi z "NASA západ" nazvaný 
"NASA východ". 

Zistili sme, že premietanie na predné plátno nie je skutočným spojením s predlohou - a je úplne jasné, že vo filmoch 
Stanleyho Kubricka sú úmyselné chyby a početné chyby v kontinuite. Ale prečo by sa v zázname z Apolla vyskytovali 
úmyselné chyby a chyby v kontinuite, ak by boli udalosti zobrazené tak, ako sa stali, naživo z Mesiaca? 

Je zrejmé, že tu existuje spoločný znak - spoločný modus operandi (konkrétny spôsob alebo metóda práce, technika, štýl 
alebo prístup). Ak všetky tieto paralely s Apollom silno nenaznačujú prácu génia Stanleyho Kubricka, potom sa musíme 
pýtať, prečo by niekto chcel napodobňovať značkové "chyby" a brilantné triky kontinuity majstra. 

Stanley Kubrick zomrel 7. marca 1999. Žil dosť dlho na to, aby videl, že Bill Kaysing a Ralph René otvorene diskutovali o 
anomáliách v záznamoch z Apolla. Koncom tisícročia sa posmrtne vydala kniha Eyes Wide Shut a vyšla publikácia Dark Moon: 
Apollo and the Whistle-Blowers sa nezrovnalosti v zázname Apollo dostali do hlavného prúdu. 

Veľkou otázkou stále zostáva: Bol Stanley Kubrick zodpovedný za vznik fotografií Apolla a filmového a televízneho 
spravodajstva o pristátí na Mesiaci? Na základe tohto výberu dôkazov si, milý čitateľ, môžete urobiť vlastné hodnotenie. 

V každom prípade sa zdá byť jasné, že nech už bol Stanley Kubrick do filmu zapojený akýmkoľvek spôsobom, ak naozaj bol, 
nemohol to nikomu povedať - a musel to držať v tajnosti naveky, naveky a naveky. 

©Mary Bennett a David S. Percy 

Aulis Online, apríl 2019, menšia aktualizácia január 2021 

Pokračujte s filmom Druhá časť- Významné stopy zakódované v jeho filmoch 

Potom Stanley Kubrick a Apollo: Ako Stanley Kubrick dosiahol svoj cieľ? 

A po plese: Kubrick a GeorgesMéliès - Odkazy na francúzskeho filmára? 

Recenzie  

"Prelomová, inovatívna a objavná." 
- Marcus Allen, výskumník spoločnosti Apollo a redaktor časopisu Nexus v Spojenom kráľovstve 

"Wow. Práve som dočítal opus magnum o Kubrickovi: je to naozaj exkurzia. Skvelé dielo. " 
- Emanuel E. Garcia, MD 

"Prečo [Kubrick] zabudoval do všetkých svojich filmov zámerné chyby kontinuity? Možno preto, že chcel, aby sme vedeli (na 
podprahovej úrovni), že to, čo vidíme, je neskutočné: falošný svet výmyslov." Čo sa týka "náznaku, že sám režisér bol 
udavačom, nuž je to prinajmenšom zaujímavé. Pravdepodobne Kubrick chcel, aby sme si boli vedomí, že aj toto všetko je 
vymyslené!" 
- Colin Rourke, emeritný profesor matematiky, University of Warwick, Spojené kráľovstvo 

"Logická, veľmi podrobná, dobre preskúmaná a presvedčivá. Vo vašej argumentácii nevidím žiadnu chybu." 
- Scott Henderson, výskumný pracovník programu Apollo 
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"Táto nová hypotéza o paralelách medzi chybami kontinuity v snímkach Apollo a 2001, The Shining a Eyes Wide Shut je pre 
mňa fascinujúca a zároveň nedokázateľná. Je však fascinujúca práve preto, že je nedokázateľná. Keď zo stola odstránite 
myšlienku, že chcete 'absolútne dokázať' priamu súvislosť Kubricka a Apolla, zostane vám obrovská hora stôp, ktoré vás vedú 
týmto smerom. 
A keďže som sám filmár, musím povedať, že niektoré chyby v kontinuite, ktoré sa vyskytujú v Kubrickových filmoch, je dosť 
ťažké vysvetliť ako čistú náhodu. Sú to chyby, ktoré sa nerobia vo filme za 20 000 dolárov, nieto ešte na plátne extrémne 
fanatického perfekcionistu, akým bol Stanley Kubrick." 
- Massimo Mazzucco, riaditeľ American Moon 

HAL vyhlásil, že "séria 9000 je najspoľahlivejší počítač, aký bol kedy vyrobený - ţiadny počítač 9000 nikdy neurobil chybu..." Keď však prišlo 

na schopnosť HAL-u plánovať, keď sa veci začali pod tlakom kaziť, HAL urobil mnoho chýb. 

Pokračovať v časti Po BalteKubrick a GeorgesMéliès - odkazy na francúzskeho filmára? 
A pokračujte v Kubrickových prílohách - Analýza filmu Temná strana Mesiaca od Jarraha Whitea 

Poznámky pod čiarou  

1. Idyll Opus Press, online analýza filmu od autorky/umelkyne Juli M. Kearns 

2. Kolačné učenie, analýza filmu od Roberta Agera 

3. Kubrickova Odysea, filmár Jay Weidner predkladá presvedčivé dôkazy 

4. Kód Osvietenia, reţisér Owen Harris podáva scénu po scéne z filmu Osvietenie 

5. Hadley: Colin Rourke: Štúdia o falšovaní, verzia 2 

6. MoonFaker Series, Jarrah White podrobne odmietol všetkých šesť argumentov, ktoré sa snaţia vysvetliť pohyblivú vlajku “It is 

easy to prove that the flag was not moved by physical contact. If you look at the videoApolla 15.Jarrah White hovorí:Aksi pozriete video záber 

po zábere, uvidíte, ţe k počiatočnému pohybu vlajky dochádza, keď sa k nej Scott pribliţuje. To naznačuje, ţe sa začala hýbať preto, lebo Scott 

do vlajky tlačil vzduch, keď k nej beţal." 

7. Táto scéna je v skutočnosti ešte komplikovanejšia. Spočiatku sú na operadlách stoličiek umiestnené len béţové a hnedé svetre - 

ale nie modrý. Keď sa zdvihnú zo stoličiek, všetky tri stoličky majú na operadlách svetre. V jednom momente sú viditeľné len dve tretiny svetrov, 

ale následne uţ dve tretiny svetrov nie sú viditeľné a zostáva len jedna tretina. Neskôr sú opäť všetky prítomné. 

8. Dark Mission, Richard C Hoagland a Mike Bara, Feral House, 2007. 

V roku 2018 bol film Osvietenie vybraný Kongresovou knižnicou Spojených štátov amerických na uchovanie v Národnom 
filmovom registri ako "kultúrne, historicky alebo esteticky významný". 
Film 2001: Vesmírna odysea bol uvedený v roku 1991. Film Eyes Wide Shut je však pozoruhodný svojou doterajšou absenciou v 
tomto registri. 

Domnievame sa, ţe táto analýza spadá pod zákony USA a Spojeného kráľovstva o "spravodlivom pouţívaní" a všetky materiály chránené 

autorskými právami sú zahrnuté len na neziskový účel, na výskumné, diskusné a vzdelávacie účely. 

Nasledujúca stránka 
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