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Vyšetrovanie Apollo

Stanley Kubrick a Apollo: Tretia časť
Ako Stanley Kubrick dosiahol svoj cieľ v súvislosti s Apollom? Čo zakódoval do svojich filmov, ktoré sa týkali NASA a Apolla?

Stanley Kubrick a Apollo: Prvá časť
Stanley Kubrick a Apollo: Druhá časť
"Zdá sa, že sme uviazli v časovej slučke alebo na Hromnice o deň viac okolo roku 1970. Prečo sme 50 rokov po pristátí Apolla
na Mesiaci urobili tak málo pre pokrok ľudstva vo vesmíre?"
- Mark Hempsell, prezentácia Britskej medziplanetárnej spoločnosti, 6. mája 2020
Tretia časť sa skladá z dvoch častí:
Zahráme si šach? a

NASA, Pentagon, bludiská a labytrinty
Úvod
V tretej časti tohto podnetného vyšetrovania skúmame zakódované dôkazy týkajúce sa pristátia
Apolla na Mesiaci, ako aj záležitosti týkajúce sa NASA a Pentagónu, ktoré Stanley Kubrick
zakomponoval do svojich filmov. Tieto dôležité, komplexné informácie sú brilantne navrstvené a
multiplexované do zvukových a vizuálnych prvkov jeho diel.
Kubrickovo zakódovanie podrobných informácií o programe Apollo a o tom, ako vznikali snímky,
najlepšie oceníte, ak máte aspoň základné znalosti o fotografii, ako aj povedomie o záznamoch z
programu Apollo, histórii vesmírnych ciest a trochu interdisciplinárneho myslenia. Tretia časť
obsahuje množstvo informácií, takže je čo vstrebávať. Niekoľko
závery možno považovať za domnienky, ale taká je povaha celej histórie.
To, čo nasleduje, nie je ani zďaleka špekulatívne, pretože Kubrick sprostredkoval motiváciu a
veľkú časť pozadia falšovania misií na Mesiac a bezpochyby veľmi stavil na pravdepodobnosť, že v
budúcnosti, tak či onak, výskumníci jeho šifru (šifry) rozlúštia.
Prezident spoločnosti Warner Bros John Calley poslal Stanleymu Kubrickovi kópiu románu
Stephena Kinga Osvietenie. Pre Kubricka to bol ideálny materiál, na ktorom mohol stavať.
Ako Kubrick dosiahol svoj cieľ? Začneme skúmaním hypotézy, že Kubrickovi sa podarilo pomocou
geniálneho, hoci elementárneho riešenia koncipovať celý fotografický záber Apolla tak, aby ho
mohol zorganizovať a zrealizovať akýkoľvek filmový štáb. To by zahŕňalo filmové/fotografické tímy a špecialistov na SFX v
akomkoľvek požadovanom štúdiu na celom svete.

Realizácia projektu
Po rozsiahlych plánovacích stretnutiach, na ktorých sa zohľadnili ciele misie a utajované informácie poskytnuté rôznymi
zúčastnenými agentúrami, sa vypracovali úplne podrobné plány, ako by mali misie Apollo prebiehať. Tieto plány by zahŕňali
komplexné scenáre, filmové/televízne spravodajstvo a fotografovanie. Zatiaľ čo prvá a druhá časť tohto vyšetrovania ukázali,
že Kubrick sa mohol podieľať na príprave storyboardov pre fotografovanie pristátia Apolla na Mesiaci pre misie 11, 12 a 13 v
štúdiu Cardington v Spojenom kráľovstve, scenáre a storyboardy ďalších misií by si vyžadovali ešte väčšie štúdiové priestory
v zahraničí.
Pre misie Apollo 14 až 17 by boli potrebné masívne kruhové súpravy s priemerom najmenej 200 metrov, ktoré by boli oveľa
väčšie, než by dokázal poskytnúť Cardington, a boli by vytvorené na prísne utajených a zabezpečených miestach pod
kontrolou Spojených štátov. Ako by teda ktorýkoľvek režisér dokázal kontrolovať všetky fotografické podmienky vyvolané
takýmto jedinečným projektom? Poskytuje Kubrick vo svojich vlastných filmoch nejaké indície? Pozrime sa na to.

Kompozícia obrazu
Operátor kamery Steadicam na filme Osvietenie Garrett Brown používal kríž v hľadáčiku filmovej kamery ako presné vodidlo
na dosiahnutie presného umiestnenia a záberu, na ktorý chcel Kubrick na konci záberov "pristáť". V súvislosti s touto
hypotézou o Apolle však vzniká dôležitá otázka. Keďže Kubrick nielenže sídlil v Spojenom kráľovstve, ale ani nelietal,

ako by zabezpečil, aby ním navrhnuté scenáre a storyboardy realizovali jednotky pôsobiace v týchto iných vzdialených
lokalitách? Kubrickov životopisec Vincent LoBrutto, ktorý písal v roku 19971 , mal odpoveď na túto hádanku, keď uviedol, že
"Kubrick presne určil, ako bude druhá jednotka natáčať zábery, ktoré chcel, keď budú vyslaní na miesto."

Obr. 1. Náčrt storyboardu pre štáb na exteriérovej zasneženej scéne Overlook.Rozsah podrobných inštrukcií je samozrejmýposkytuje dobrý
príklad toho, ako Kubrick dával konkrétne pokyny pre prácu v jeho neprítomnosti. Všimnite si označenie 1:1,85 pre divadelné rámovanie,
pričom je obsiahnuté v televíznom pomere 1:1,33. (To bolo samozrejme pred časmi širokouhlej televízie.) Obrázok, archív Stanleyho
Kubricka.

Na obrázku 1 je príklad exteriérovej snehovej scény z Overlooku, ktorý ukazuje, ako by si Kubrick prial vidieť záber oblečený
a komponovaný, ale keď došlo k skutočnému fotografovaniu takejto scény v Kubrickovej neprítomnosti, autor Vincent
LoBrutto potvrdzuje náš vlastný výskum, že,
Kubrick vyvinul dômyselný systém využívajúci očíslovanú a popísanú mriežku na fotografiách, aby mohol telefonicky riadiť
svoju druhú jednotku. S matematickou presnosťou vypočítal kompozíciu záberu tak, že štábu zadal súradnice z fotografickej
mriežky. [zvýraznenie pridané]

Hypotéza o mriežke
Mriežka s číslami a písmenami? To znie veľmi podobne ako opis šachovnice. Ale počkajte, šach bol obľúbenou hrou
Stanleyho Kubricka. Vzhľadom na Kubrickovu záľubu a skúsenosti sme si uvedomili, že zvolený systém čísiel a písmen
nebude ani zďaleka náhodný. Navrhujeme, že by to bola mriežka založená na vertikálnych číselných a horizontálnych
abecedných identifikátoroch šachovnice. Pre každú sadu storyboardových snímok Apolla bol pravdepodobne vytvorený
podrobný plán mriežky pre každý z prvkov Apolla.
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Obr. 2. Vľavo: Kubrickova mriežka 8x8 odvodená od šachovnice. Vpravo: vodorovná os x dvojfarebnej šachovnice vždy obsahuje písmená,
známe ako "súbory", a zvislá os y sú vždy čísla, známe ako "rady". Biele figúrky sú usporiadané pozdĺž písmenových súborov a vždy zaberajú
pozície 1 a 2. Čierne figúrky sú na pozíciách 7 a 8.Štvorec hl je vždy bledšej farby dvojfarebnej šachovnice a tento štvorec je vždy umiestnený
vpravo dole Uhlopriečky na šachovnici sú popísané od nižšej pozície k vyššej, tu je znázornená dlhá uhlopriečka a1-h8.

Stanley miloval šach. Ako povedal Michelovi Cimentovi pred nakrúcaním filmov2 , hrával šach za peniaze, v parkoch a inde, ako
aj na turnajoch v dvoch slávnych newyorských kluboch, Manhattanskom šachovom klube a jeho rivalovi Marshallovom
šachovom klube. Presunul sa do šesťdesiatych rokov a stále hrával šach pri každej príležitosti. Vincent LoBrutto konkrétne
spomína partie, ktoré hral s Tonym Burtonom pri nakrúcaní filmu The Shining (Osvietenie), čo hrozilo zdržaním produkcie
filmu. 3 Burton bol zadržaný na dva týždne natáčania, ale zostal šesť a hral so Stanleym šach.
Burton poznamenal, že "Kubrick nerád vymieňal figúrky, rád udržiaval šachovnicu plnú možností a napätia uprostred." Stred
šachovnice je oblasť vymedzená políčkami c3-c6 a f3-f6 a stred šachovnice je vymedzený políčkami d4-d5 a e4-e5. Z toho
vyplýva, že jeho mriežkový systém fungoval od stredu. Takže napríklad Kubrickova mriežka 8x8 by bola prekrytá na jeho
náčrtoch a vycentrovaná tak, aby vymedzovala oblasti hlavného záujmu v požadovanej kompozícii. V nasledujúcom
príklade, snímke 10 "x8" zhotovenej pre film 2001 pre proces prednej projekcie, sú rady 4 až 6 tými, ktoré sú predmetom
záujmu, pretože rady 1 až 3 v popredí by zaberali štúdiové kulisy.
Obr. 3. Predprodukčný obrázok filmu 2001 s prekrytou mriežkou podľa pôvodnej Kubrickovej myšlienky. Toto je príklad snímky 10 "x8", ktorá
bola zhotovená v púšti Namib v juhozápadnej Afrike pre proces prednej projekcie. Obrázok pochádza z Propstore, mriežku pridali autori.

abcdefgh
Vincent LoBrutto si všimol, že Kubrick použil rovnaký systém pri inštruktáži druhej jednotky, ktorá robila fotografie v pozadí
v Afrike pri príprave sekvencií Úsvitu človeka v roku 2001, takže môžeme s istotou tvrdiť, že Kubrick používal systém
mriežky, ktorý zdokonalil pred rokom 1964. Pozoruhodné je, že vtedy pri filme Dr. Divnoláska hral Stanley na pľaci šach s
Georgeom C. Scottom (generál "Buck" Turgidson) a v rozhovore po nakrúcaní filmu Osvietenie poznamenal, že víťazstvo
takmer vo všetkých týchto partiách mu dávalo na pľaci určitú výhodu, pretože všetci hráči, ktorí si mysleli, že

sú dobrí v šachu, mali neprimeraný rešpekt pred ľuďmi, ktorí ich porazili.

Mriežka v praxi
Táto fascinácia šachom nám silne naznačuje, že miesta misie Apollo by mali byť podrobené rovnakému riešeniu, a to aj
preto, že táto metóda mriežky bola úplne ideálna pre fotografovanie Apolla, keďže všetky tieto fotografie boli nasnímané na
70 mm film pomocou fotoaparátu Hasselblad 500 EL/70. Tento fotoaparát vytváral štvorcové snímky, čo z neho robilo
ideálnu voľbu pre požiadavky kódovania pri fotografovaní mesačného povrchu. 4

Obr. 4. Navrhovaný náčrt konceptu fotografie štvorcového formátu Hasselblad Apollo 15 s tromi kľúčovými kompozičnými prvkami misie s
prekrytou číslovanou a písmenkovou mriežkou.

Tvrdíme, že Kubrick zorganizoval mimoriadne dobre skonštruovaný scenár, ktorého cieľom bolo dosiahnuť dva konkrétne
ciele. Po prvé, zakomponovať do svojich filmov komplexný súbor kódov, ktoré by umožnili vytrvalým dekóderom nakoniec
pochopiť hlboké dôsledky ich prítomnosti a odtiaľ rozšíriť ich výskum misií Apollo. Berúc na vedomie, že pozorovatelia
Kubrickovej tvorby pripisovali zjavným nezrovnalostiam viditeľným v jeho filmoch rôzne významy, domnievame sa, že po
druhé, akékoľvek odkazy na údaje Apollo by boli dostatočne nepriehľadné, aby sa zabezpečilo, že členovia jeho rodiny
zostanú chránení pred bezprostredným nebezpečenstvom takýchto politicky chúlostivých objavov.
To je naozaj vysoký cieľ, ale ak by to tak bolo, táto hypotéza o kódovaní na šachovnici by mala pri skúmaní obstáť. Inými
slovami, ak by sa jeho metóda mriežky použila na fotografie Apolla, mali by sme byť schopní vidieť príklady tejto metódy
nielen v jeho filmoch, ale aj na fotografiách Apolla. V skutočnosti by sme mali nájsť súbežnosť medzi nimi. Ale skôr, ako
budeme ďalej skúmať túto konkrétnu niť, musíme urobiť odbočku.

Meno je Apollo
Zistili sme, že v snímke The Shining sú to často rozdiely v porovnaní s udalosťami opísanými v románe, ktoré poskytujú
dodatočné informácie. Začali sme teda uvažovať o šachovej hre ako o prostriedku na poskytnutie indícií a detailov v rámci
Osvietenia, ktoré Kubrick chce, aby si diváci všimli v súvislosti s Apollom.
Vychádzajúc z Burtonovej diskusie o jeho šachových zápasoch na pľaci filmu Osvietenie, sme si overili aj jeho hereckú úlohu.
Predtým, ako sa Burton stal hercom, bol šampiónom v boxe v ťažkej váhe a po prečítaní druhej časti knihy Stanley Kubrick a
Apol , Mel Karth upozornil, že,
Pokiaľ ide o hypotézu Apollo/Kubrick Shining, vyhľadajte herca Tonyho Burtona, ktorý hrá Larryho Durkina. Tony Burton je
známy vďaka svojej postave Tonyho "Dukea" Eversa - trénera Apolla Creeda v prvých troch filmoch o Rockym.
Okrem jeho talentu by sme sa mohli oprávnene pýtať, či si Kubrick Tonyho Burtona vybral práve pre toto spojenie s Apollom.
V Osvietení Burton hral majiteľa Sno-Cat Durkina, ktorý umožnil šéfkuchárovi Hallorannovi dostať sa do zasneženého hotela
Overlook na poslednej etape jeho záchrannej misie z Floridy. Len na okraj, pokiaľ ide o scénu s Durkinovými autodoplnkami,
ako sme už predtým videli v mnohých príkladoch Kubrickovej tvorby, predmety sa v tejto scéne pohybujú a/alebo menia.

Obr. 5. Herec Tony Burton ako Durkin. Objekty, ktoré sa medzi zábermi menia alebo menia polohu, sú zakrúžkované červenou farbou. Farby
súvisiace s týmito pohybujúcimi sa objektmi majú exoterický aj ezoterický význam.

V súvislosti s touto scénou Jonnys53 blogspot poznamenáva: "Žltý [obdĺžnikový] nápis NAPA vpravo vzadu sa počas scény
otočí o 180 stupňov bez toho, aby sa ho niekto dotkol." (NAPA je najväčší distribútor automobilových súčiastok v Severnej
Amerike). Táto konkrétna rotácia je naozaj jemná zmena. Ešte očividnejšie je to na obrázku 6 nižšie, kde tiež vidíme, že
modrá a červená škatuľa na pulte sú otočené a za nimi vidíme, že v zadnej časti predajne (pri hnedých škatuliach) chýba
červená a čierna položka. Na ľavej strane záberu vidíme, že biele karty pod televízorom sú teraz zakryté dvoma čiernymi
káblami, ktoré cez ne vytvárajú podobu veľkého X.

Obr. 6. King v románe poznamenáva, že Durkin má tiež schopnosť žiariť. Vo filme to nie je tak jasne vyjadrené.

Oba príklady sú ďalším opakovaním spôsobu, akým sa v Osvietení presúvajú predmety medzi po sebe nasledujúcimi zábermi,
tak ako to vidíme v snímke Apollo. A pripomeňme si aj ďalšie odkazy na Apollo, ktoré sme našli v tomto vyšetrovaní napríklad Apolo Avenue a Aquarius Way na základni NATO v Northwoode. Apollo odkazuje na vesmírne misie, boha Slnka a
číslo 7, zatiaľ čo Vodnár odkazuje na lunárny modul Apollo 13 (ktorý bol LM-7). 1. a 13. mesiac sa spájajú s lunárnym ročným
cyklom a súhvezdím Vodnára. 5
Po tom, čo si od Durkina prenajal Sno-Cat a prežil pekelnú cestu, Hallorann v románe dorazí do zasneženého hotela a prežije
útok Jacka. Vo filme je Hallorann zabitý Jackom vo vstupnej hale hotela Overlook, a to hneď napravo od verejných
telefónnych búdok, pred vyrezávanými drevenými obrazovkami, ktoré ukrývajú administratívu a komunikačné zázemie
hotela.

Obr. 7. Halloran je zabitý Jackom pred administratívnym priestorom, všimnite si, že v pozadí na ľavej strane je umiestnená zobrazovacia
tabuľa Zlatej miestnosti.

Obr. 8. V tejto scéne je tabuľa v zlatej miestnosti napravo od závesov. Na stoličkách sú prachové poťahy.

Aj iní si všimli, že hoci ľudia so žiarivými schopnosťami môžu komunikovať počas celej snehovej búrky, žiadne technické
vybavenie nefunguje. A skutočne, astronaut Apolla I Gus Grissom si všimol podobné problémy s hardvérom Apolla tesne
predtým, ako zaživa zhorel pri požiari vo svojej kapsule. 6
Na začiatku filmu Kubrick nakrútil toto miesto v hale s čiernou handrovou bábikou (golliwog) ležiacou na podlahe a Dannyho
veľkým kolesom s hračkou zvieraťa pripevnenou na riadidlách. Filmová výskumníčka Juli M. Kearnsová dáva hračky do
súvislosti s postavami vo filme a čierneho ragdoll priraďuje k Hallorannovi. Je však možné vidieť aj to, že tieto hračky
obsahujú množstvo vizuálnych stôp vo vzťahu k plánovaniu filmu Apollo.

Obr. 9. Príjazdová cesta a vchodové dvere do Abbots Mead, Borehamwood, Spojené kráľovstvo, foto DSP.

Dôvody, ktoré boli stručne spomenuté v druhej časti, je potrebné teraz rozviesť. Vo filme z roku 1962, ktorý vznikol v Abbots
Mead tri roky pred Kubrickovou kúpou domu, sa objavil čierny ragdoll. Bol to "McGuffin" s bombou, ktorá mala explodovať,
zabiť unesené dieťa a zničiť dom, ak by výkupné nebolo zaplatené včas. Rovnako ako kotly v suteréne Overlooku v románe.
Keď to prenesieme na Apolla, je ťažké nespájať unesené dieťa s režisérom, Dannyho zvláštne schopnosti s Kubrickovými
zvláštnymi schopnosťami a celú záležitosť s temným (tajným) projektom, ktorý môže dopadnúť veľmi zle, ak dieťa, zajaté
proti svojej vôli, nebude "zachránené". Naznačuje tiež, že vnímavé schopnosti šéfkuchára Halloranna sú ďalším aspektom
Dannyho schopností a že práve tie ohrozujú celú operáciu, ak sa v súvislosti s vyhliadkou na hore Hood jeho nadanie
nevyužije alebo "nezvládne".

Looney Tunes
Julie Kearnsová interpretuje hračku pripevnenú k Dannyho veľkému kolesu alebo trojkolke ako "náhradu za Dannyho ako
"doktora", pretože je to sivý, biely a ružový ušatý Bugs Bunny. Kreslené filmy Looney Tunes Bugs Bunny zažívali svoj zlatý
vek v rokoch 1940 až 1964. Táto postavička sa stala
oficiálnym maskotom svojich zakladateľov Warner Bros
Entertainment, spoločnosti a distribútora, ktorý stojí za
Kubrickovými filmami po roku 2001.
Knighty Knight Bugs, ktorý bol uvedený v auguste 1958, bol
jediným animovaným filmom o Bugsovi Bunnym, ktorý
získal Oscara za najlepší krátky animovaný film. Všimnime si,
že v tomto názve sa nachádza úsečný odkaz na šachové
figúrky čierneho koňa, v deji tohto animovaného filmu má
Bugs vážne problémy so svojím úhlavným nepriateľom
Yosemitom Samom, prezlečeným za čierneho rytiera.
Yosemite Sam mal vznetlivú povahu a vášnivo nenávidel
králiky.
V tom istom roku 1958 si Yosemite Sam (už predtým maskot
mnohých vojenských jednotiek) osvojila 20. spravodajská
letka USAF, ktorá ho zobrazovala ako agresívnu, pištoľnícku, banditskú postavu
z Vysokých hraníc, jazdiacu na oblakoch, vybavenú špehovacími okuliarmi
"Sherlocka Holmesa" a fotoaparátom.
Maskot bol schválený pre 20. spravodajskú letku v júli 1958 a v tom čase mala
letka základňu v Colorado Springs, Peterson AFB. Čo spája pojem "strýko Sam"
prostredníctvom hotela Ahwahnee v Yosemitskom národnom parku s
Kubrickovým filmovým súborom Overlook a

Salónik v
Colorade.

Obr. 11. Hotel Ahwanhee v nádhernej scenérii Yosemitského národného parku, foto DSP.

Je pravdepodobné, že príbehy a postava Bugs Bunnyho boli dielom viacerých osôb a že v Kingovom románe je topiary králik,
ktorý pozoruje dianie, ale sám sa ho nezúčastňuje. V prvých návrhoch Kubrickovho scenára sa topiary nikdy neobjavil - ale
ani bludisko. Ten vznikol neskôr. Veľmi zjavne možno použitie Bugs Bunnyho v Osvietení považovať za odkaz na Mesiac,
ktorý je vo východných kultúrach symbolizovaný králikom; Looney Tunes a zápletka z filmu Ľahšie ako zajac zo šesťdesiatych
rokov sú obzvlášť vhodné, ak sa zamyslíme nad modelármi a scénografmi NASA East počas nakrúcania filmu 2001.
Ak sa vrátime k čiernemu handrovému panáčikovi v hale, ktorý predstavuje Dannyho zvláštneho žiariaceho priateľa
Halloranna, hlavného kuchára, je zaujímavé, že v šachu má slovo "kuchár" špecifický význam. Všeobecne sa pripisuje E. B.
Cookovi, skladateľovi šachových hlavolamov z 19. storočia, ale šachový nadšenec Ed Collins naznačuje, že je oveľa
pravdepodobnejšie, že použitie tohto slova v šachu v skutočnosti pochádza z anglického slangu pre "manipulovať alebo
prekaziť". 7 Aké príhodné! A aby sme lepšie pochopili jeho význam v Osvietení, rozoberme si vyjadrenie Eda Collinsa na túto
tému,
Čo je to, dočerta, šachový kuchár? Zjednodušene povedané, je to chyba v šachovom probléme. Možno sa problém dá
vyriešiť viac ako jedným kľúčom alebo matovou postupnosťou, prípadne skladateľ mohol prehliadnuť možnú obranu.
Prípadne môže ísť jednoducho o nechcené alebo nezamýšľané riešenie.
V šachu je kľúč prvým ťahom v riešení, takže by mal všetkých priviesť priamo k dverám miestnosti 237, v ktorej je len jeden
kľúč. Pokiaľ ide o riešenie problému pomocou viac ako jedného kľúča alebo matovacej sekvencie, to nás zavedie do
hosťovskej izby Stephena Kinga číslo 217 a odtiaľ do služobných priestorov Wendy a Jacka, kde vidíme Jackovo
stovingtonské tričko, spojené s Cardingtonom a RAF 217 (pozri druhú časť). Je naozaj zaujímavé, že mikiny posádky v
Osvietení boli tmavej farby s ozdobou svetlého orla "Stovington" letiaceho nad "Osvietením" vytlačeného červenými
písmenami.

Obr. 12. Jack Nicholson prichádza na scénu a víta ho člen štábu v mikine s nápisom "The Shining".

Keď príde reč na "možnú obranu, ktorú skladateľ [riešiteľ] prehliadol", vraciame sa k tretiemu poľu šachovnice, k poľu strelca
alebo, ako si o chvíľu povieme, k indickému slonovi v Čaturange, predchodcovi šachu. A vo francúzštine je sloní kel "la
defense". Zostáva nám teda "alternatíva nechceného alebo nechceného riešenia". Pokiaľ ide o plánovačov projektu
simulácie Apollo, vyzerá to tak, akoby ho poskytol Kubrick v konfigurácii svojich filmových kulís a tu najmä v usporiadaní
Hallorannovho panstva. Jediné miesto v hoteli, ktoré malo na dverách písmená a čísla, je sklad potravín v kuchyni s
miestnosťami: C1, C2, C3 a C4. A v tomto súbore je biely dámsky strelec - alebo slon.

Obr. 13: Pôdorys štyroch skladovacích priestorov, pohľad filmovej kamery. Všetky dvere miestnosti C sa otvárajú smerom von a dvere do
miestnosti C4 sú tu znázornené ako "otvorené" len preto, aby sa ukázalo umiestnenie závesov a kľučiek. Môžete vidieť, že dvere C3 a C2 by
sa otvárali pravou rukou, zatiaľ čo dvere C4 a C1 by sa museli otvárať ľavou rukou. Dvere do kancelárie kuchára (C0) sa otvárajú dovnútra a
sú zavesené na pravej strane.

Skladovanie potravín, chladiarne a sieť
Pri pozorovaní dverí do týchto miestností (a pri zohľadnení kódovania, o ktorom sme už hovorili v prvej a druhej časti) si
pripomenieme, že nikdy nevidíme do vnútra C4. Ukazuje sa nám, že C3 sa používa na mrazené mäso, a vidíme dvere do C2,

ale nie je jasné, ako môže fungovať jej vnútorný priestor. C1 zdanlivo zaberá aj svoj vlastný priestor plus priestor C2, ale táto
posledná miestnosť C1 sa nepoužíva na chladiarenské skladovanie, namiesto toho má police zásobené krabicami so suchým
tovarom a plechovkami. Ak teda Kubrick nekóduje studenú vojnu aj ako politický podnet za takzvanými pretekmi o Mesiac,
písmeno C nemusí nevyhnutne znamenať "chlad", ako sa nám spočiatku zdá.
Ako už bolo uvedené, môže sa vzťahovať aj na súbor C na európskej šachovnici a na Čaturanguvojnovú strategickú
hrusiedmeho storočiasa hrala v severnej Indii a z ktorej sa údajne vyvinula európska hra šach. Najmä preto, že podľa Tonyho
Burtona, keď išlo o úvodné ťahy, Kubrick absolútne rád používal útok indického kráľa, ktorý získava kontrolu (tieto možnosti
a napätie) nad stredom šachovnice. Herec Tony Burton, "bývalý tréner Apollo Creed", rád hrával kráľovskú indickú obranu (a
toto kráľovské indické otvorenie pochádza priamo z hry Čaturanga). 8 "C" znie aj ako "vidieť", takže keď príde na dekódovanie
Kubrickovej fotografickej mriežky, oplatí sa rýchlo pozrieť na zásadné rozdiely medzi staršou indickou šachovnicou
Čaturanga a neskorším európskym usporiadaním šachovnice. Obe hry sa hrajú na mriežke 8x8. Názvy figúrok, ktoré sa dnes
používajú v Európe a na Západe, nie sú tie, ktoré sa používali na šachovnici Chaturanga. Figúrky v hre Chaturanga
predstavovali štyri divízie starovekých indických bojových síl. Európska figúrka v tvare veže nazývaná veža bola pre nich
divíziou vozatajov, jazdec v tvare koňa bol ich jazdeckou divíziou, zatiaľ čo európsky strelec bol ich divíziou slonov - poslov a
pešiaci predstavovali ich pechotu. Ekvivalentom kráľa bol indický rádža a dáma bola pôvodne rádžovým vezírom.
V Čaturange bol tento zásadný mužský poradca vždy umiestnený po ľavej strane rádžu (na di a e8). A títo dvaja "králi" boli
preto umiestnení diagonálne oproti sebe. Na to, aby sa to v šachu dosiahlo, by bolo potrebné použiť obľúbenú vizuálnu astu
Kubrickovho filmu: čierna dáma a kráľ by museli urobiť horizontálne salto. A to sa skutočne stalo, ba ešte viac.

Obr. 14. Tabuľa Chaturanga, na ktorej sú radžovia diagonálne oproti sebe a ich vezíri po ich ľavici. Zatiaľ čo ochrannú pozíciu rádžu a vezíra
využívali poslovia na slonoch, bez konzultácie s históriou indickej armády si možno predstaviť, že niekto, kto sedel na vrchole, mohol vidieť na
zvyšok vojska a mohol bleskovo posielať správy zrkadlom.

Keď sa hra dostala do Európy, táto konvencia sa zmenila: čierny vezír a čierny rádža si vymenili miesta a obaja vezíri boli
určení ako kráľovné svojich kráľov. V šachu je kráľovná najsilnejšou figúrou na šachovnici, aj keď cieľom je chytiť dôležitého
kráľa.

Obr. 15. Vlastná šachovnica Stanleyho Kubricka, foto Matthew J. Cotter CC BY SA-2.0. Najbližšie ku kamere sú čierne figúrky na riadkoch 7
a 8. Keďže biely hráč je vždy prvým hráčom, ktorý ťahá figúrkou, je pravdepodobné, že v hmle času bol aspekt tejto hry zakorenený v
kozmológii a tanci medzi nocou a dňom, tmou a svetlom, Mesiacom a Slnkom. A keďže hra slnečného svetla cez Mesiac bola pre naše
staroveké kultúry prvým meradlom času, je úplne vhodné, že šachovnica odráža toto teleso.

Súbor C
Dekódovanie týchto chladných dverí nás viedlo k zisteniu, že očíslované dvere sa vzťahujú na šachovnicový súbor bielej
dámy so strelcom. Ekvivalent figúry šachovnice Chaturanga, biely slon, bol pozoruhodný tým, že ide o termín používaný pre
akúkoľvek verejnú pamiatku, budovu alebo zariadenie, ktoré je drahé na údržbu, ťažko sa ho zbavuje, nevyhovuje svojmu
účelu a je záťažou pre tých, ktorí ho majú na starosti. Do polovice 20. storočia sa na pôvod tohto termínu zväčša zabudlo a
tieto kategórie sa rozšírili na celé projekty a podnikateľské zámery. Ako taký by bol dokonalým opisom Saturnu V a
programu Apollo. Stephen King použil tento termín na opis samotného nákladného Overlooku a použil aj dvojicu bielych
slonov vo svojej tanečnej sále/Kubrickovej zlatej izbe, ako uvidíme neskôr. 9
Prechod cez tabuľu Chaturanga k čiernym slonom, povestná dlhá pamäť zvieraťa na vzťahy, územné rezervácie a jeho
skúsenosti s interakciou s ľuďmi ponúka metaforu zakódovaného pamäťového systému. Keďže však Kubrick umiestnil tieto
úložné priestory na súbor C bieleho slona, pripomína nám to skôr "zbytočný" systém ukladania dát a na um nám prichádza
ono spochybňovanie funkčnosti palubného počítača Apolla. Dvere s číslami C4, C3, C2 v kuchyni Overlook majú nad sebou
tiež rozsvietené červené svetlá, rovnako ako fotografické tmavé miestnosti pri vyvolávaní filmu a zvukové štúdiá/filmové
pódiá pri nahrávaní.
Dostávame sa priamo k otázke snímok Apollo. Opäť sa dostávame k hlavolamu zjavne fungujúcej miestnosti C2 v rámci C1,
čo je miestnosť bez červeného svetla a bez chladiarenskej kapacity - z toho určite vyplýva, že ide o skrytú alebo neviditeľnú
aktívnu jednotku v rámci skladu sušeného tovaru. K tejto otázke sa vrátime
neskôr.
Obr. 16 (pripomienkový obrázok).

Pripomeňme si, že v druhej časti sme videli Dicka Halloranna, ktorý najprv
ukázal Wendy a Dannymu dvere do C4, chladiacej miestnosti vedľa kancelárie
šéfkuchára (čo sa, ako poznamenala LDS, dá preložiť ako C0, veliaci dôstojník).
Keďže Hallorann v skutočnosti nevstupuje cez dvere C4, naznačuje to, že hoci
ide o potenciálne otvárací ťah, je to práve naopak. Koniec koncov, pozorujeme
uzavretie Vyhliadky pre všetkých zamestnancov a hostí. King v románe uvádza
dátum 30. september, ale
Kubrickov hotelový manažér Stuart Ullman ho má 31. októbra, okrem toho, že
sa spája s večerom All Hallows, nocou, keď sú mŕtvi duchovia najbližšie k živým,
tento dátum znamenal aj koniec keltského roka.

Stephen King povedal, že vždy považoval Overlook za miesto, kde sa zdržiavajú
duchovia, ale nemal dojem, že by Kubrick zdieľal tento názor. Domnieval sa, že
Kubrick bol skôr za predstavu, že spomienky človeka vytvárajú udalosti PSI, ktoré sa
zdanlivo pripisujú duchom.
Hoci existujú aj iné záznamy o výmene názorov medzi nimi, King v úvode k reedícii
svojej knihy z roku 2001 uvádza, že tento postreh vyvodil z jediného rozhovoru, ktorý
s Kubrickom viedol, a to asi šesť mesiacov pred prípravou filmu Osvietenie. S
určitosťou sa dá povedať len to, že v románe aj vo filme je Deň zatvorenia začiatkom
obdobia, keď je verejnosť a cudzí personál vylúčený z lokality a vedenie Overlooku
dosadzuje zimného správcu na obdobie približne sedem a pol mesiaca. Toto číslo 7,5
je dôležité pre ďalšie kľúčové záležitosti, o ktorých budeme hovoriť neskôr.
V šachu nie je ťah dokončený, kým hráč neodstráni ruku z premiestňovanej figúrky.
Nikdy sa nedostaneme do vnútra C4, ale ani nevidíme, ako Hallorann odstráni ruku
(čo naznačuje pokračovanie všetkého, čo sa deje vo vnútri C4, a jeho spojenie s tým,
čo sa deje v C3, pretože Kubrick strihá
Kubrick o filmových technikách, ktoré použil vo filme Osvietenie, povedal, že nerád
používa rozuzlenie, ale že "keď jedna scéna nasleduje po druhej na tom istom mieste,
hneď nasledujúci záber a vidíme, že Dick je teraz v chladiacej miestnosti C3. Vieme to, pretože dvere do
C3 je zavesená na opačnej strane zárubne a nachádza sa na opačnej strane chodby.

Obr. 18. Vľavo: Dick Hallorann kladie ruku na dvere do C4, akoby chcel vstúpiť. Strih sprava: Hallorann, Wendy a Danny stoja vo vnútri C3.

Obr. 19. Pôdorys skladovacích priestorov, pohľad z filmovej kamery v chladiarni C3.

ale chcete dať jasne najavo, že uplynul čas, rozuzlenie je často najjednoduchší spôsob, ako to vyjadriť." V Osvietení sú však
mnohé dissolves prostriedkom, ktorý má diváka viesť k tomu, aby si v polovici dissolve vytvoril krátku súvislosť. Na druhej
strane "paranormálne vízie sú chvíľkové pohľady do minulosti a budúcnosti a musia byť krátke, dokonca náhle". Vzhľadom na
to, že tento konkrétny náhly strih sa odohráva za úplne bežných okolností a bez náznaku paranormálnych udalostí, ktoré
neskôr v tomto filme uvidíme, stojí táto poznámka režiséra, ktorý vo všeobecnosti nerád diskutuje o svojich filmoch, za
vážne zamyslenie.

Bez ohľadu na paranormálne javy je tento scenár veľmi príznačný pre šachové otvorenia. Ťah pešiaka na c4 sa nazýva
anglické otvorenie, ale keďže dvere sú v skutočnosti zatvorené, z hľadiska filmovania to môže znamenať uzavretú zostavu a
pri tejto myšlienke sa nám okamžite vybaví Cardingtonov scenár opísaný v druhej časti. Otvorenie studenej miestnosti C3
možno prirovnať k inému šachovému úvodnému ťahu nazývanému Saragosské otvorenie. V šachu ide o neobvyklé
otvorenie definované úvodným ťahom: pešiak c2 na c3.

Prielom

Obr. 20. Kubrickova číslovaná a písmenková mriežka prekrytá na AS16-107-17446. Na niektorých publikovaných výtlačkoch tejto fotografie
Apollo bolo na ľavej skale v popredí viditeľné písmeno "C", ktoré je tu reprodukované. Obrázok skaly "C" je kľúčom k pochopeniu toho, ako boli
fotografické zábery a sekvencie rozdelené do sektorov pomocou Stanleyho systému písmen a číslovania.

Obrázok skaly "C" Apollo - kľúč k odomknutiu tohto kódovania - dve tretiny skaly "C" sa nachádzajú v sektore c3.
Náhoda, alebo dôkaz metódy v praxi? Vodítko, ktoré Kubrick poskytol, sa nachádza na tejto veľmi diskutovanej fotografii s
jasne viditeľným písmenom "C" na skale v popredí, ktorá sa objavila vo filme Dark Moon a pôvodne si ju všimol výskumník
Apolla Ralph René. Ukázalo sa, že tento obrázok obsahuje prelomovú stopu. Dúfajme, že tí, ktorí sa pokúšali tento
obrázok skaly C' bagatelizovať, teraz pochopia, ako zapadá do kódovania, ktoré Kubrick tak starostlivo zašifroval.

Saragossa
Saragosské otvorenie je pre každého šachistu neregulárnejším otvorením, a ak sa vám pri slovnej asociácii vybavia
neregulérni šachisti z Baker Street Sherlocka Holmesa a doktor Watson, alebo letný správca Overlooku Bill Watson, tak sa
vám vybaví aj fakt, že španielska Zaragoza (anglicky Saragossa) bola počas studenej vojny sídlom USAF.

Obr. 21. Otvorenie Saragossa - pešiak na c3 - dve tretiny skaly "C" sú v sektore c3 - prepojenie s dverami do chladiarne mäsa C3.

V rokoch 1954 až 1956 sa rozšírili existujúce španielske zariadenia a pristávacia dráha bola posilnená a predĺžená, aby mohla
prijať ťažké bombardovacie lietadlá, ak by sa studená vojna zmenila na horúcu. Potom bola vybudovaná ešte dlhšia dráha,
ktorá bola pripravená na používanie v roku 1958. O desaťročia neskôr mala táto dlhá dráha priniesť Saragosse označenie
NASA ako letisko pre transoceánske lety raketoplánov. V skutočnosti obe dráhy zodpovedali dĺžke 7 500 stôp potrebnej pre
raketoplán, ale v 50. rokoch minulého storočia tento raketoplán na obežnej dráhe ešte nebol ani na pláne.
V roku 1958 sa však začali pripravovať suborbitálne lety Mercury, po ktorých mali nasledovať orbitálne lety Mercury Mark II neskôr premenované na Gemini. 10 Ak si uvedomíme, že skrinka na mäso v chladiarni C3 sa inverzne stáva "tímovou", alebo
vlastne tímovou šatňou, Saragossa USAFB bola v dobrej pozícii pre nešťastia akéhokoľvek druhu, ktoré sa mohli vyskytnúť
počas predchádzajúcich výprav vesmírneho programu, pri ktorých letové trasy viedli ponad Atlantik.
Tak ako preteky vo vesmíre vyplynuli z pretekov v zbrojení, ktoré samy o sebe vyplynuli z vývoja atómovej bomby počas
druhej svetovej vojny, aj pozorné skúmanie Kubrickových diel a poradia, v akom vznikali, si zaslúži štúdium už len z tohto
dôvodu, pretože jeho filmografia zahŕňa zásadné problémy, ktoré vznikli v dôsledku týchto vojnových tendencií. Tu musíme
urobiť krátku odbočku ku genéze filmu Dr. Divnoláska, pretože tvorí pozadie pre mnohé z toho, čo sa odohráva vo filme
Osvietenie.
Podľa autora Normana Kagana11 Kubrick premýšľal o pretekoch v jadrovom zbrojení približne šesť rokov pred začatím práce na
filme Dr. Divnoláska a v tom čase vyšiel v Spojenom kráľovstve aj v USA román Petra Bryanta Dve hodiny do záhuby, ktorý
dostal nový názov Red Alert. Práva na sfilmovanie tohto románu z roku 1958 boli predané do roku 1959, ale neboli
realizované. Kubrick získal práva v roku 1962 a napriek tomu, že sa v istom momente musel súdiť so svojím štúdiom
Columbia, tak vznikol scenár k filmu Dr. Divnoláska.

Obr. 22. Vľavo americká obálka prvého paperbackového vydania z roku 1958, vpravo: Veľká Británia 1958, prvé vydanie. Kniha bola napísaná
v čase, keď Peter George slúžil ako dôstojník v RAF, autor prijal pre vydanie v USA a vo Veľkej Británii v roku 1958 pseudonym Peter Bryant.
Po odchode z RAF sa vrátil k svojmu vlastnému menu a ako taký je uvedený aj v scenári Dr. S.

Pokiaľ ide o film The Shining, séria kuchynských skladov C1-C4 vytvára mnoho úrovní myslenia videných z rôznych
perspektív. V kontexte Saragossa (v realite studenej vojny, ako pešiak na c3 v šachovej partii a chladiarenského skladu The
Shining) to červené svetlo nad dverami C3 podporuje interpretáciu Red Alert. Dick Hallorann nám hovorí, že C1 je "príbehová
miestnosť", a preto predstavuje oficiálne objednaný dej. Pri čítaní Kingovho románu sú jasne viditeľné politické impulzy 60. a
70. rokov, ako aj súvislosti so Steinbeckovým dielom. 12
Avšak rovnako ako pri filme Doktor Divnoláska a opäť vo filme 2001, ak sa objednávka týkala jedného súboru kritérií, Kubrick
sa rozhodol pre iný postup. To, čo vidíme na plátne vo všetkých jeho filmoch, je to, čo Kubrick urobil so základnou dejovou
líniou, aby nás vizuálne a jemne informoval o problémoch obsiahnutých v "oficiálnej verzii udalostí". Vo filme Osvietenie boli
tieto problémy oblečené do strašidelnej podoby strašidelného hotela.
Sklad sušeného tovaru C1 s policami plnými plechoviek a škatúľ, z ktorých mnohé sa počas Hallorannovho dialógu
premiestňujú, alebo (ako sme videli v druhej časti) odkazujú na niektoré obrázky z Apolla a tiež na potraviny pre vesmírne
lety. Tie nádoby s pomarančovým džúsom Tang, prezrádzajúce, že nabádajú k bližšiemu pohľadu na tieto apolónske narážky
- a vlastne aj odtiene -, pretože farby zhromaždené na polici za Hallorannom boli z veľkej časti obsahovo aj označením
spojené s rovnakými červenými, oranžovými a terakotovými tónmi, aké prevládajú v dizajne koberca na chodbe pred izbou
237.
K tejto chodbe a kobercu Davida Hicka so šesťuholníkovým vzorom sa vrátime ďalej, teraz je zaujímavé dozvedieť sa, že
počas nakrúcania v štúdiách Elstree slúžila miestnosť, v ktorej sa nakrúcal príbeh C1, aj ako Kubrickov sklad filmového
vybavenia. Nachádzali sa v nej objektívy, kamery, plechovky s filmom, niektoré Stanleyho transatlantické cestovné kufre,
tranzitné kufre a škatule s materiálom týkajúcim sa všetkých jeho filmov. Všetko bolo jednoducho premiestnené pri
obliekaní miestnosti na scénu chladiarenského skladu C1.

Prehliadka štúdia
To všetko sa Jun'ichi Yaoi a jeho japonský filmový štáb dozvedeli hneď po skončení výroby v štúdiu v roku 1980, keď ich
previedli po ateliéroch, v ktorých sa natáčal film Osvietenie. Yaoi sa zaujímal najmä o paranormálne javy a UFO, a hoci nie je
jasné, či skutočne dostal to, čo hľadal, pokiaľ ide o strašidelný obsah, ako miniatúra sama o sebe je krátky film z jeho
prehliadky nahraný na YouTube v roku 2018 nanajvýš poučný, pokiaľ ide o dekódovanie Osvietenia^
Japonský filmový štáb v štúdiu privítal Julian Senior, vedúci európskej regionálnej reklamy a propagácie spoločnosti Warner
Bros., a potom Vivian Kubricková Yaoia osobitne previedla týmto obchodom/priestorom s príbehmi. Bez akéhokoľvek
vzťahu k záujmom japonského filmára Vivian otvorila jeden z cestovných kufrov, aby mu ukázala kostýmy z filmu Barry
Lyndon. Zdôraznila, že ide o autentické dobové kúsky, ktoré nevyrobilo kostýmové oddelenie, a ukázala mu malý
staromódny kočík (v USA kočík), ktorý používala na vozenie techniky pri nakrúcaní dokumentárneho filmu o práci svojho
otca. Tým divákovi pripomenula malý vozík (modulárny transportér vybavenia), ktorý bol v scenári filmu Apollo 14 určený na
prechádzky astronautov.

Obr. 23. Vivian Kubrick v ateliéroch Elstree, 1980.

Vivian potom zaviedla Yaoia do vedľajšej miestnosti,
ktorá mala byť Stanleyho kanceláriou, alebo možno sa
tým myslelo miesto C2, pretože táto miestnosť pôsobila
úplne opustene, uprostred miestnosti bol holý stôl a
naľavo od stola bola chaoticky umiestnená vysoká skriňa
na dokumenty. Na stole ležala jedna strana poznámok,
ktorú Vivian zdvihla a zamávala na návštevníka, pričom
povedala, že ju tam nechal Stanley, ktorý bol "v ten deň
preč" alebo aspoň inde.
Neskôr vidíme Jun'ichiho Yaoia v kancelárii Juliana
seniora, ako vedie telefonický rozhovor s Kubrickom,
ktorý hovorí:
Najlepšie je, keď sa divák pozerá na film a rozmýšľa, či niečo, čo vidí, je náhoda, alebo to režisér či scenárista chcel, aby to
vedel. Myslím si, že najdôležitejšie je nechať diváka, aby sám objavil, čo film hovorí - preto sa snažím vyhýbať vysvetľovaniu
svojich filmov - film by mal byť schopný hovoriť sám za seba.
Na to, že Kubrick nerád rozprával o svojich filmoch alebo poskytoval rozhovory, bol k Yaoi naozaj veľmi ústretový. 14 Po
zistení Stanleyho neprítomnosti Vivian potom potiahla za hornú zásuvku kartotéky, pričom zdôraznila, že je, samozrejme,
zamknutá. Ako "Stanova kancelária" bolo celé toto nastavenie absolútne nepresvedčivé. Ale ako úložné priestory C1 a C2
hlavného kuchára vo vzťahu k súboru C strelca a pešiaka v šachu (a slona v miestnosti) to bolo celé poeticky a vizuálne
príhodné a možno ešte poučnejšie, keď vezmeme do úvahy ďalší moment z tohto videa.

Vidiace oko
Predtým, keď sa Vivian nachádzala v miestnosti, ktorá sa vo filme používala ako C1, otvorila kovový tranzitný kufrík, aby
Jun'ichi Yaoiovi ukázala objektív použitý na fotografovanie pri slabom osvetlení vo filme Barry Lyndon, pričom spomenula
jeho spojenie s NASA. Vysvetlila mu to,
Toto je objektív, ktorý sme použili pri natáčaní filmu Barry Lyndon... tento objektív bol vyvinutý pre NASA. A dôvod, prečo
sú také veľké, je ten, že sa používajú na maximálny príjem svetla. Majú bodovú hodnotu sedem f-stop. Tieto boli v
skutočnosti vyvinuté pre vesmírnu fotografiu, preto sú také smiešne veľké!
Áno, vzadu (vpravo od záberu) je objektív Zeiss f/0,7, ale väčšia časť objektívu, ktorý drží, je nástavec, nie "objektív
používaný NASA".

Obr. 24. Vivian Kubricková drží v ruke niečo, čo opisuje ako superrýchly objektív Carl Zeiss f/0,7. Táto zostava objektívu je taká ťažká, že
Vivian má problém zdvihnúť objektív z tranzitného puzdra.

O ságe NASA a Barryho Lyndona existuje mnoho správ. Hovorí sa, že NASA si v polovici 60. rokov 20. storočia objednala u
spoločnosti Carl Zeiss desať slávnych objektívov Zeiss Planar 50 mm f/0,7. Tieto objektívy boli zrejme určené na
fotografovanie "nočnej strany Mesiaca". Hoci väčšina ľudí si pod pojmom nočná strana predstavuje odvrátenú stranu
Mesiaca, v skutočnosti tento opis znamená "neosvetlené časti mesačného povrchu". Iné správy uvádzajú, že tento objektív
sa mal používať špeciálne pri misiách Apollo. Za desaťročia, ktoré uplynuli od misie Apollo, NASA nikdy neuviedla, či a kedy
tento špeciálny objektív Zeiss skutočne letel, a pokiaľ je nám známe, nikdy neboli publikované žiadne snímky, na ktorých by
bol tento objektív použitý a ktoré by NASA takto opísala.

Obr. 25. Príklad objektívu Carl Zeiss f/0,7 50 mm z roku 1965, obrázok P+S Technik.

Tento príbeh o fotografovaní vzdialenej strany Mesiaca je možno len mestský mýtus. Okrem toho by takýto objektív nebol
ideálny na použitie na povrchu Mesiaca počas EVA Apollo, možno s výnimkou toho, že by sa dalo niečo zachytiť na tmavej
strane LM v hlbokom tieni, ale určite nikde inde v jasnom slnečnom svetle. Ak však vychádzame z predpokladu, že NASA
dostala desať týchto špeciálnych objektívov Zeiss, môžeme sa pýtať, ako sa Kubrick dostal k trom z nich. Veď NASA
pôvodne naplánovala desať pristávacích misií Apolla na Mesiaci, ktoré mali byť naplánované s odstupom približne štyroch
mesiacov a v rokoch 1969 až 1972 boli označené číslami 11 až 20.
V decembri 1969 bola misia č. 20 zrušená. V polovici roku 1970 boli zo zoznamu vyradené misie č. 19 a 18. V NASA tak
fakticky zostali tri náhradné objektívy Zeiss, ktoré sa stali súčasťou príbehu Barryho Lyndona. Menej sa oceňuje, že existujú
tri úplne odlišné objektívy s väzbami, ktoré sledujú NASA & Co, a keďže všetky tieto objektívy majú svoj pôvod v rámci
vojenských programov, údaje nie sú vždy jasné, ale nasledujúce údaje odhalila miestnosť s príbehom The Shining.
Už v polovici 60. rokov, počas nakrúcania filmu 2001, John Alcott a Stanley Kubrick diskutovali o potrebe rýchleho objektívu

Zeiss f/0,7 a ľutovali, že taký objektív neexistuje. Ak si uvedomíme, že NASA sa výrazne podieľala na sprostredkovaní
technológie pre film 2001, je zrejmé, že ak by bol objektív Zeiss vo vývoji, údajne pre NASA, tím by o ňom pravdepodobne
vedel, a v takom prípade by lamentoval nad nemožnosťou ho použiť - nie nad tým, že neexistoval.

Tunelové videnie
Je logické, že objektív Carl Zeiss 50 mm sa mohol používať v období, na ktoré boli naplánované misie Apollo, ale vzhľadom
na úplný nedostatok snímok mesačného povrchu s použitím tohto objektívu a skutočnosť, že NASA nikdy žiadne takéto
snímky zhotovené týmto objektívom nezverejnila, je celkom možné, že NASA poskytla vhodné krytie na výrobu objektívu
určeného na použitie inde - jeho účel je utajený.
Iní bádatelia si všimli, že udalosti z Apolla sa zhodovali s významnými udalosťami vo Vietname, a hoci to nikdy nebolo
verejne uvedené, schopnosti tohto objektívu Zeiss a načasovanie jeho príchodu v polovici 60. rokov 20. storočia by ho robili
mimoriadne vhodným pre slabo osvetlené (baterkové) podmienky vo vietnamskej sieti podzemných tunelov. Tieto tunely,
ktoré boli pre USA v rokoch 1966 - 1972 hlavným problémom, vykopali a vybudovali najprv Vietminh počas vojny s
Francúzmi a potom ich rozšíril Vietkong. 15

Obr. 26. Vchod do tunelov CÙ Chi, Saigon, fotografie Lim Ashley.

V polovici 70. rokov 20. storočia sa Kubrick vyjadril, že získal tri z týchto objektívov Zeiss, hoci nie je jasné, kedy presne a či
priamo od spoločnosti Zeiss, prostredníctvom NASA alebo z iného zdroja. Tak sme si povedali, že to preskúmame ďalej. Po
tom, čo sme kontaktovali spoločnosť Carl Zeiss v Nemecku so žiadosťou o vysvetlenie, nám odpovedal jej hovorca:
Toto môžeme povedať o tejto žiadosti:
V roku 1965 NASA poverila spoločnosti Hasselblad a ZEISS vývojom fotoaparátov a objektívov pre svoje lunárne misie. V
nasledujúcich rokoch po roku 1965 bol vyvinutý napr. objektív Planar 0,7/50 a vyrobených bolo 10 kusov. Presné údaje o
dátumoch výroby týchto objektívov nemáme k dispozícii. [zvýraznenie pridané].
Všimnite si, že spoločnosť Zeiss v skutočnosti nespája objektív 50 mm f/0,7 s NASA, spoločnosť len uvádza, že objektív bol
vyrobený po roku 1965. Čo potenciálne vracia 20. spravodajskú letku späť do rámca, keďže práve vtedy bola táto letka
aktívna a lietala zo základne vo Vietname. 16
V reklamných materiáloch spoločnosti Hassleblad sa uvádza, že v roku 1962 už navrhovala fotoaparáty pre NASA. 17 Isté je, že
tento objektív Zeiss bol navrhnutý pre statický fotoaparát a že mal zabudovanú uzávierku Compur. Kubrick požiadal
Edmunda DiGiulia (prezidenta spoločnosti Cinema Products Corporation v Kalifornii), aby tieto objektívy Zeiss prispôsobil
pre jeho filmovú kameru.

Obr. 27. Ed DiGiulio opisuje rôzne úpravy objektívu Zeiss f/0,7. Obrázok, ascmag.com.

DiGiulio vo svojej veľmi zaujímavej správe o procese konverzie opakuje príbeh "vyrobené pre Apollo", ale určite by vedel, že
táto kombinácia objektívu a fotoaparátu je nevhodná na všeobecné fotografovanie mesačného povrchu. 18

Obr. 28. Odborník na objektívy Joe Dunton BSC drží objektív Zeiss 50 mm f/0,7 (vzadu pri ľavom palci) s 35 mm širokouhlým nástavcom (v
prednej časti objektívu) podobným (ak nie rovnakým), aký je vidieť na Stanleyho fotoaparáte na obrázku 29. Joe Dunton vo svojom videu v
čase 09:30 min hovorí: "Mali sme štyri takéto objektívy "

18.

Obr. 29. Objektív 50 mm f/0,7 s 35 mm adaptérom na objektíve Carl Zeiss f/0,7 50 mm namontovanom na Kubrickovom vlastnom fotoaparáte

Mitchell, foto DSP, výstava Stanleyho Kubricka.

Odhliadnuc od pochybnej proveniencie, spojenie objektívu NASA-Zeiss zo 60. rokov s Kubrickovým filmom zo 70. rokov je
zaznamenané a dokonca aj Vivian Kubrick chce toto spojenie vytvoriť, ale robí to s objektívom, ktorý nie je len Zeiss f/0,7 50
mm. Je k nemu pripojený špeciálne vyrobený, veľmi objemný širokouhlý adaptér Zeiss, ktorý ho prevádza na 35 mm. Ako
vidno na obrázku 29, objektív "Barry Lyndon" vystavený na výstave Stanleyho Kubricka nie je toto monštrum, ktoré by
Vivian sotva vytiahla z krabice.
Dalo by sa konštatovať, že členovia Kubrickovej rodiny nás prakticky prosia, aby sme prišli na chýbajúce súvislosti. Rôzne
výpovede o objektívoch, ktoré Kubrick vlastnil alebo si ich požičal, by sa dali lepšie pochopiť, ak vezmeme do úvahy
hollywoodske prepojenia, ako napríklad Graphic Films, ktorého členovia tímu pracovali na filme 2001 a boli dabovaní NASA
East. Adresa Graphic Films v Los Angeles, 916 North Citrus Avenue, nám pripomína citrón, ktorý zavesil Gus Grissom na
lietadlo Apollo I LM. Túto spoločnosť, ktorá už bola spomenutá v prvej časti, založil v roku 1941 Lester Novros. Po
päťročnom pôsobení v Disneyho štúdiách založil túto spoločnosť, aby sa špecializovala na výrobu vzdelávacích a
propagačných filmov pre americký obranný priemysel. 19
Lester Novros mal spoločné väzby s ďalším bývalým kolegom z Disney John Wilsonom, ktorý sa tiež dostal do školy
propagácie vesmíru NASA. Wilson v roku 1955 založil spoločnosť Fine Arts Films a nakoniec pre NASA a spoločnosť Boeing
vytvoril 70 mm film Cesta ku hviezdam, ktorý sa premietal na svetovom veľtrhu Seattle Man in the Space Age v roku 1962.
(Boeing bol samozrejme výrobcom raketového vybavenia Saturn V a rôznych vesmírnych lodí pre NASA a americkú
armádu). Z Kubrickovho archívu vyplýva, že Kubrick videl Cestu ku hviezdam a bol ňou ohromený, hoci to, či ju videl v Seattli
v roku 1962 alebo inde, je iná otázka.
Ak chcete získať užitočné informácie o tom, ako simulovať vesmírne prostredie v uzavretom štúdiu, môžete začať článkom
American Cinematographer o nakrúcaní tohto filmu.20 Táto 15-minútová farebná Cesta ku hviezdam sa premietala na
obrovskú polguľovú kupolu s priemerom 75 stôp, vybavenú objektívom, ktorý navrhol Felix Bednarz, ktorý pôvodne pracoval
v spoločnosti Northrop a potom v Curtis Optical Inc. v Kalifornii. V čase výroby filmu bola spoločnosť pohltená skupinou
Fairchild, a tak bol 0,9-palcový objektív s ohniskovou vzdialenosťou f/2 a obráteným teleobjektívom (ktorý sa mohol
používať na fotografovanie aj premietanie) identifikovaný ako objektív Fairchild-Curtis optical 160°.

Obr. 30. Cinerama Fairchild-Curtis 160° _f/2 ultraširokouhlý objektív použitý v roku 2001, Academy Museum of Motion Pictures, LA. Foto
Joshua White, JWPictures/©AMPAS.

Tu sa stretávajú filmy Fine Arts Films a Stanley Kubrick. Vo filme 2001 boli zábery HALa z pohľadu (POV) zachytené
pomocou tohto jedinečného 160° objektívu. Kubrick po skončení natáčania vrátil objektív jeho právoplatným majiteľom, ale
mnohí ľudia si tento objektív mýlia s objektívom Nikon s rybím okom, ktorý bol použitý ako HALovo červené "oko". Koluje aj
historka, že tri HALove červené oči (magické číslo pre príbehy o objektívoch!) boli získané z Industrial Photographic Supply v
Hollywoode. Možno táto fáma a HALove rybie oči súvisia s tými tromi červenými svetlami nad skladmi C4, C3 a C2.

Obr. 32. Objektív Nikkor 8 mm f/8 s rybím okom použitý pre oko HAL 9000. Obrázok ©Ken Rockwell.

Vivianin monštruózny objektív v miestnosti s príbehmi tak stále nemá jasný "rodokmeň". Zhrnieme to tak, že návštevníkovi
nakrúcania filmu The Shiningbe ukázali objektív, ktorý nemal nič spoločné ani s filmom Barry Lyndon, ani s filmom 2001. Ďalší
výskum odhalil, že monštrum bol v skutočnosti objektív Zeiss 50 mm f/0,7 s 35 mm adaptérom Zeiss, ktorý v kombinácii
Kubrick nakoniec nepoužil21 - zmätok pochádza z toho, že Vivian to Yaoiovi dostatočne nevysvetlil.

Obr. 33. Joe Dunton drží objektív Carl Zeiss 50 mm f/0,7 (vzadu pri ľavej ruke) so špeciálnou 35 mm širokouhlou predsádkou Zeiss (v prednej
časti objektívu), ktorá je podobná objemnej zostave objektívu, ktorú Vivian Kubrick ukazuje Jun'ichi Yaoiovi.
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Sledovanie ostatných objektívov späť k NASA nás viedlo k otázke, či zmätok okolo tejto nepoužívanej, objemnej úpravy
objektívu Zeiss nenaznačuje niečo iné, čo súvisí s Kubrickovými filmami a NASA. Keď sme sa dozvedeli, že aj film Dr.
Divnoláska mal v sebe pôvodne obsahovať časť týkajúcu sa prítomnosti mimozemšťanov a že Clarke označoval 2001 ako
"Syna Dr. Divnolásky", opustenie tém, ktoré sa pôvodne považovali za dôležité, viedlo k záveru, že ešte v 60. rokoch
minulého storočia nebolo všetko v poriadku v rámci nevysloveného projektu NASA na "Vzdelávanie verejnosti o tom, čo je
vesmír a čo môže byť "tam vonku". 22

Slabé svetlo
V roku 1964 ďalší bývalí zamestnanci spoločnosti Graphic Films, Con Pederson, Doug Trumbull a Jim Dickson, vytvorili
15-minútovú produkciu To the Moon and Beyond pre Svetovú výstavu v New Yorku. Clarke a Kubrick videli ich film v lete
toho istého roku a všetci traja pokračovali v práci na výrobe filmu 2001.23 Spojenie tímu Graphic Films a potom tímu NASA s
Clarkeom a Kubrickom začiatkom roka 1965 sa zdá byť menej šťastnou náhodou, než sa všeobecne vykresľuje. Viac o tom v
prílohe 1.
Zdá sa, že spojenie NASA - Barry Lyndon je kľúčom k pochopeniu toho, že
Kubrick nenápadne vynechával detaily týkajúce sa "vesmírnych pretekov"
vo všetkých svojich filmoch. A ak je to správny predpoklad a ak si
uvedomíme, že objektív Zeiss nemusel byť navrhnutý na účel, ktorý mu
pripisuje dejová línia NASA, čo nám Kubrick vo svojom filme hovoril?
William Makepeace Thackeray založil svoj román Barry Lyndon na
skutočných dobrodružstvách muža, ktorý žil v rokoch 1774 až 1810. 24
Kubrick prevzal tento príbeh, ale vytvoril jeho verziu s takým dôrazom na
detail vo všetkých aspektoch vrátane výpravy, kostýmov, líčenia a
osvetlenia, že jeho verzia života tuláka z 18. storočia sa dnes považuje za
majstrovské dielo pre svoju autentickosť.
Čo sa týka kontrastu medzi fyzickou realitou a štúdiovou predlohou, film
sa natáčal výlučne na mieste, žiadne kulisy sa nestavali. 25 A práve
osvetlenie týchto interiérových scén výlučne pomocou svetla sviečok si
vyžadovalo špeciálny objektív Zeiss 50 mm f/0,7, najrýchlejší objektív,
ktorý bol v tom čase k dispozícii (o dva stupne rýchlejší ako objektív f/1,4).
A pri rozprávaní o tom, ako vznikol Barry Lyndon, sa vždy v tomto bode
pri diskusii o osvetlení spomína spojenie s NASA. Upozorňoval Kubrick
jednoducho na protiklad autentického opisu udalosti oproti neúplnej
alebo nepresnej verzii udalostí, upozorňoval na problémy, ktoré Mesiac
predstavoval pre projekt Apollo, alebo na problém osvetlenia v súvislosti s
fotografovaním mesačných kulís - alebo v tom bolo ešte niečo viac?
Andrew Stoney, skutočný "Barry Lyndon", žil počas vlády anglického kráľa Juraja II., takže v polovici 70. rokov 20. storočia
Kubrickov film Barry Lyndon odrážal toto georgiánske obdobie.

Obr. 35. Vľavo kráľ Juraj II. od Thomasa Hudsona a obr. 36. Ľudovít XV., autor Maurice-Quentin de La Tour.

Na druhej strane kanála však vládol francúzsky kráľ Ľudovít XV. A ešte v polovici 60. rokov minulého storočia, na konci
sekvencie Hviezdnej brány z roku 2001 z Jupitera, bola hotelová spálňa (alebo "izba mimozemšťanov", ako ju niektorí
nazývali) zariadená prevažne nábytkom Ľudovíta XV. a na stene spálne bol reprodukovaný obraz jeho dvorného maliara.
Francois Boucher sa narodil v roku 1703 počas posledných rokov vlády kráľa Slnka Ľudovíta XIV. a v

roku 1738 sa stal dvorným maliarom

Ľudovíta XV. Bol známy svojimi pastierskymi maľbami v štýle, ktorý Francúzi nazvali "bambochade", pretože namaľovaná
pokojná scéna bola v skutočnosti predohrou k opileckému vyčíňaniu, teda to, čo vidíte, nie je to, čo sa v skutočnosti deje.
Tieto predstavy o tajnostkárskom hýrení bude Kubrick evokovať o viac ako desať rokov neskôr vo filme Eyes Wide Shut. A
keďže sme práve hovorili o objektívoch a uzávierkach, tento názov nadobúda ešte väčší význam.

Umenie v práci
Obr. 38. Detail z pastierskej krajiny s pastierom a pastierkou, olej na
plátne, Francois Boucher, okolo roku 1730 - obraz otočený o 180°
(opačne), aby zodpovedal scéne v spálni.
V pôvodnej orientácii (vloţka) sedí ţena na ľavej strane muţa, čo z nej
robí bielu dámu d1 v šachu. D ako Diana sa vţdy spájalo s Mesiacom.
A ak je pôvodná francúzska maľba "skutočnosťou" a anglický filmový set
má obrátenú kópiu - mohol by to byť ďalší spôsob naráţky na film s
obrátenou farbou, ktorý sa pouţíval pri fotografovaní Apolla, spolu s
miniatúrami astronautov, cudzími miestami (ako mimozemšťania) a
skrytými motívmi.

"Bambocheur" opisuje niekoho, kto vedie zhýralý život, a ak to
bol dokonalý opis Barryho Lyndona, čo to znamená v tejto
scéne z roku 2001? Pri pohľade na astronauta Bowmana v
červenom obleku v spálni Ľudovíta XV. je užitočné vedieť, že
slovo bamboš označuje aj marionetu veľkého formátu. Ide
nielen o miniatúrnych, zmenšených astronautov, ale aj o
bábkohercov a animované filmy.
Dôležitá je aj skutočnosť, že Stephen King vo svojom románe
Osvietenie použil rímsky systém číslovania pre čísla napísané na
hodinách, ktoré Danny objavil v tanečnej sále. Tieto hodiny,
obklopené dvoma bielymi slonmi zo slonoviny, hrali "modrý
dunajský valčík" na XII (dvanástej hodine), zatiaľ čo dvaja
baletní tanečníci predvádzali veľmi hrubý tanec súvisiaci s
francúzskym číslom 69.26 Misie Apollo mali pristáť na Mesiaci v
prvej štvrti, ktorá vychádza nad Zemou na východe na poludnie a zapadá o polnoci
GMT.
Kubrick túto scénu s hodinami úplne vynechal, hoci sa stalo, že NASA používala rímske číslice aj pri programoch Mercury,
Obr. 37. Ako je vidieť v roku 2001: ateliérový obraz za Bowmanom v štýle Boucherovej maľby bol reprodukovaný so ţenou sediacou po
muţovej pravici. Rovnako ako pozícia čiernej dámy d8 v šachu. Spolu s dvoma figúrkami na tom istom konzolovom stolíku vidíme tri páry -

Gemini a Apollo. Takže keď sa vrátime k vzťahu francúzskeho kráľa Slnka Ľudovíta XIV, Francoisa Bouchera a jeho úlohe
dvorného maliara Ľudovíta XV, jeho prítomnosti v Kubrickovom filmovom pláne 2001 a pripomenieme si, že výnimočne
Kubrick nakrúcal veľkú časť filmu Barry Lyndon za vodou v Írsku, sme späť pri analógii medzi Jurajom II. a Ľudovítom XV.
Toto rozdelenie dvoch panovníkov na vodnej hladine možno vnímať aj ako rozdelenie úloh medzi NASA Východ a NASA
Západ - tá druhá má na starosti misie od XIV., ktoré si vyžadujú monumentálne kulisy (spomeňte si na vízie Monument
Valley, ktoré videl Bowman pred príchodom do hotela Ľudovíta XV.) a najviac potrebujú Kubrickov plán mriežky. Preto je
pozoruhodné, že aj spálňa hotela Louis XV má podlahu pripomínajúcu šachovú mriežku.
Keď vidíme šachové mriežky v našom pohľade, žiadame sa, aby sme venovali osobitnú pozornosť umiestneniu rekvizít v
rámci prostredia, pretože v hre ide o viac než len o ťah. Tu Bowmanovo tmavé rúcho a diagonálny pohyb naznačujú, že je
čiernou šachovou figúrkou, ktorá sa presúva na biele územie. Môžeme si teda myslieť, že štvorce na podlahe predstavujú
písmenkové súbory a štvorce zasahujúce do zadnej časti miestnosti sú očíslované rady. Teraz si všimnite, že reprodukcia
Bouchera je na ľavej strane a ďalší obraz (so ženou napravo od muža) vidíme na pravej strane tej istej steny.

Obr. 39. Scéna z hotelovej spálne Ľudovíta XV. z roku 2001. Kubrick tento záber zarámoval tak, aby odráţal šachovnicu s 8x8 políčkami.
Vidíme tu, ţe stolička, stolík a jedálenský stôl sú prevaţne umiestnené na bielych štvorcoch slona/kobyly. Posteľ zaberá polia a3-a5 a b3-b5 jej dlhá podnoţka zaberá polia c3 a c4. Písací stôl je na h3 a h4. Na poliach, ktoré zvyčajne zaberá veţa/veţa, sú vhodné vysoké podstavce.
Bowmana, teraz uţ starca, tu vidíme, ako sa pohybuje cez e3 smerom k f1.

Jedálenský stôl sa nachádza na poschodí f1. Toto pole sa pripisuje kráľovskému strelcovi/rádžovskému bielemu slonovi. F1 je
tiež označenie problematických motorov prvého stupňa rakety Apollo Saturn. Nepripomína nám toto spojenie biskup - slon Apollo posvätné a ťaživé spomienky? Alebo, ako hovorí Jack vo filme The Shining, "bremeno bieleho muža".

Obr. 40. Rozbitý krištáľový pohár, ktorý bol zhodený zo stola.

Keď sedí pri tomto stole, astronaut Bowman prijíma jedlo a pitie, ale rozbije krištáľový pohár. Do tejto scény sú vsadené
všetky stredoveké legendy o kalichu s grálom, ako aj staršie biblické záznamy o poslednej večeri (neskôr sa v kresťanskej
tradícii stali svätým prijímaním). Rovnako ako artušovský rytiersky okrúhly stôl, pretože sme sa dostali do úplného kruhu.
Tento konkrétny záber spálne (obr. 39) je zarámovaný ako 8x8, ale neskoršia zostava snímaná spoza čela postele, keď
odpočívajúci/umierajúci astronaut leží v posteli a pozerá na monolit, podlaha je 10x8 - pomer použitý pre diapozitívy
prednej projekcie použité v sekvencii Úsvit človeka na samom začiatku filmu 2001.

Obr. 41. Replika hotelovej spálne s pohľadom na podlahu 10x8, obrázok archív Stanleyho Kubricka. Táto scéna zo stredu postele zahŕňa
ďalšie dva rady štvorcov podlahy (obrázok vpravo), ktoré neboli zahrnuté do rámovania pohľadu na šachovnicu na obrázku 39.

Kubrick túto scénu s grálom zopakoval v Osvietení, keď Danny, sediaci za stolom s Dickom Halloranom v kuchyni Overlooku,
jedol zmrzlinu z nerozbitného strieborného kovového pohára. Hallorann sa s ním medzitým rozpráva o umení žiarenia
(telepatia a podobne). V knihe sa táto diskusia odohráva pred Overlookom, pričom obaja sedia v Hallorannovom aute tesne
pred jeho odchodom na Floridu. Wendy, ktorá ju pozoruje od dverí, si nie je istá, čo sa deje a či sa Danny chystá odísť na
Floridu s Hallorannom. Neexistuje žiadny technický dôvod, prečo by Kubrick nemohol túto scénu nakrútiť tak, ako bola
napísaná - ak, samozrejme, nechcel, aby sme si všimli tieto podobnosti so scénou z roku 2001, v ktorej sa porovnáva starý
astronaut s mladým chlapcom v Osvietení, ktorí prostredníctvom symbolov zdieľajú spoločnú snahu dostať sa za hranice,
fyzicky aj mentálne prostredníctvom telepatie.

Šachové výzvy

Obr. 42. Zaujímavý problém, Adolphe-Alexandre Lesrel (18391929).

Ďalšie skryté súvislosti sa dajú nájsť v hotelovej spálni a šachu
Ľudovíta XV. Ďalšiu analógiu môžeme vidieť, keď sa pozrieme na
problematiku šachových hlavolamov a vzťah medzi skladateľom
(Kubrick) problému a riešiteľom problému (pozorovateľom, ako
filmovým divákom),2 7 priamy odkaz na záležitosti, o ktorých
hovoríme, môžeme vidieť na tomto portréte francúzskeho umelca
Alexandra Andre Lesrela. 28
Pozrite sa na podobnosť medzi dekoráciou na tomto obrázku
(obrázok 42) a Kubrickovou spálňou z roku 2001. Pastiersky gobelín
je zväčšenou verziou jeho nástenných malieb, ale bez Boucherovej
zhýralosti. Stoličky a stôl rezonujú s tými, ktoré používal Kubrick.
Francúz v červenom obleku pripomína červený skafander
astronauta Bowmana.
Astronaut sa tak stáva riešiteľom hádanky, ktorú mu zadal pán hry,
a preto by sme mali venovať viac pozornosti skutočným
astronautom NASA a ich náprotivkom, fiktívnym astronautom z
roku 2001. Pokiaľ ide o tých prvých, Buzz Aldrin na otázku o
autenticite misií Apollo slávne odpovedal
"Hovoríte s nesprávnym človekom! Prečo sa
neporozprávate so správcom NASA? My sme
29 cestujúcich!
odpove
A čo sa týka toho druhého, vo filme 2001 nehrá šach Dave Bowman
dal,
v červenom obleku. On spí. Je to Frank Poole v modrej leteckej kombinéze s nášivkou na ruke, ktorá vyzerá ako z NASA.

Obr. 43. Frank Poole hrá v roku 2001 šach s počítačom HAL 9000, ktorého červené "oko" pripomína červené svetlá nad dverami
chladiarenského skladu C2, C3 a C4 a ich počínanie vo filme i v ţivote. Všimnite si bieleho pešiaka na C3.

Obr. 44 (pripomienkový obrázok). Pri podrobnom skúmaní sa HALovo červené "oko" skladá zo štyroch farieb. Vo vnútri jeho modrého
prstencového drţiaka je oko obklopené čiernou, potom červenou, potom ţltou s náznakom bielej v jeho strede. Sú to štyri alchymistické farby
súvisiace so štyrmi základnými štádiami premeny hmoty. Všetky sú prítomné na Lesrelovom portréte na obrázku 42, rovnako ako boli na
Durkinovom
garáţ.

Je
zaujímavé, že Lesrel sa od svojich čias v 20. rokoch 19. storočia špecializoval na maľovanie historických rekonštrukcií, ako je
tento šachový problém, zatiaľ čo Kubrick od svojich čias v 60. rokoch 20. storočia využívalsvoje filmové médium na
zobrazenieminulosti
a
budúcnosť. Človek nemusí byť nevyhnutne šachista, aby videl, že začlenenie šachovej hry
2001
s bielym pešiakom
na c3 upozorňuje a skutočne potvrdzujenašu hypotézu oúlohe
Kubrickova šachová mriežka 8x8 na fotografii Apollo.
Navyše, ako upozornila Juli Kearnsová, v týchto scénach na vesmírnej lodi Discovery sú zvláštne, na seba nenadväzujúce
strihy, ktoré sa vyskytujú s Bowmanom a potom s Pooleom. Tento druh strihu sa vyskytuje aj v oficiálnom spravodajstve z
Apolla 11. Napríklad keď Buzz Aldrin zostupuje po rebríku, Armstrong počas týchto rozhodujúcich okamihov nečakane
prestrihne, aby urobil zábery nôh a podvozku LM, a potom sa vráti k fotografovaniu Aldrinovho zostupu. Potom si
spomeňte, čo Kubrick povedal o náhlych prestrihoch (ako ten z C4 do C3 v Osvietení) - používal ich na naznačenie
paranormálnej udalosti. Pre tých, ktorí neuznávajú paranormálne javy, by sa to preložilo ako udalosť, ktorá nemala v realite
žiadnu podstatu.

Obr. 45. AS-11-40-5866 s horúcim bodom. Ak by sa Aldrinova pravá noha, tá s horúcou škvrnou na topánke, mala nachádzať na určitom mieste
v zábere (t. j. zavesená nad najvyššou priečkou rebríka, čo si pôvodne všimol Marcus Allen), pokyn by znel: umiestniť ju do sektora e4 - a
ľavú nohu natiahnutú, umiestnenú do d5 atď.

Okrem toho je na tomto zábere vidieť ďalší z charakteristických pruhov štúdiového svetla Cardington (červený rámček):

Obr. 46. AS12-48 7084 (horný obrázok) a AS11-40-5866 (dolný) so zvýšeným jasom. Všimnite si výrazný efekt úzkeho svetelného pruhu z
okna štúdia Cardington, o ktorom sa hovorí v druhej časti. Na "oblohe" celého snímku je niekoľko pruhov (s ďalšími jasnými oblasťami na
oblohe viditeľnými na iných snímkach v tejto sérii).
Na čiernom pozadí sa objavuje rovnaký typ efektu šmúh, napriek tomu, že ide o rôzne misie, rôzne dátumy, rôzne typy filmov, rôzne
fotoaparáty, ale so spoločnými artefaktmi - čo svedčí o spoločnom mieste fotografovania. Všimnite si tieţ, ţe vodorovná červená čiara
označujúca "pruh" na čiernom pozadí nesiaha aţ po hornú časť celej plochy snímky.

Tento svetelný pruh pripomína postreh Paula Simona, že strop jedného človeka je podlaha iného človeka, a že šachová sieť
osvetlenej podlahy, ktorú sme videli v spálni Ľudovíta XV., je čiastočne reprodukovaná na strope orbitálnej vesmírnej
stanice V z roku 2001. Na vesmírnej stanici, širokej len šesť súborov, vidíme túto "šachovú mriežku" zavesenú nad
telefónnymi búdkami a recepciou, ktorá sa stráca v diaľke, keď pokrýva kruhovú časť vesmírnej stanice, zatiaľ čo pod ňou
vidíme Smylova a jeho ruských kolegov, ako grilujú zástupcu NASA Dr. Heywooda Floyda o jeho ceste na Mesiac.

Obr. 47. Dr. Heywood Floyd sa stretáva s Rusom Smylovom na vesmírnej
stanici V.

Vo filme Eyes Wide Shut (Široko zatvorené oči) Kubrick použil ten istý mriežkovaný strop nad recepciou hotela vo
Washingtone D.C., lenže pri tejto príležitosti je mriežka stropného osvetlenia široká len tri súbory. Názov Jason použitý pre
hotel ponúka ďalšie prepojenie s Kubrickovým predchádzajúcim filmom 2001. Pre toto filmové zhodnotenie skrytých zákutí
amerického vesmírneho programu je však oveľa dôležitejšia analógia tohto fiktívneho hotela (a scény, ktorá sa v ňom
odohráva) s veľmi reálnou poradnou skupinou americkej vlády JASON Advisory Group, think tankom. Táto skupina
zložená z teoretických fyzikov a významných vedcov z rôznych vedných odborov vznikla v 60. rokoch 20. storočia ako odnož
projektu 137, ktorý v roku 1957 inšpiroval ministerstvo obrany projektom Sputnik. Zaoberala sa prevažne utajovaným
výskumom, napríklad štúdiami národnej bezpečnosti pre ministerstvo obrany, ministerstvo energetiky a spravodajské
služby, a pôvodne ju Agentúra pre pokročilé výskumné projekty ministerstva obrany (DARPA) nazvala Projekt Sunrise ďalšie prepojenie s rokom 2001 a jeho dôležitou úvodnou témou Sunrise.

Všetko v mene
Zakladajúci členovia skupiny považovali tento názov za opovážlivý alebo nevýrazný (v závislosti od zdroja) a premenovali sa
podľa hrdinu gréckeho mýtu Jáson a Argonauti. A to všetkých informovalo, že títo vedci boli veľmi nezávisle zmýšľajúci a
neboli ochotní podriadiť sa politickým imperatívom doby - viackrát nás všetkých zachránili pred výsledkami plánovania
Pentagónu do jadrového chaosu a technológie takzvaných "hviezdnych vojen". Skupina JASON dodnes nie je príliš obľúbená
u tých členov americkej administratívy, ktorí chcú presadzovať takéto programy. Kubrick sa pravdepodobne stretol s
pozorovaniami tejto skupiny pri zhromažďovaní údajov pre film Doktor Divnoláska a "Syn Divnolásky", 20013
V snímke Eyes Wide Shut sa Kubrickov hotel Jason objavuje v scéne, v ktorej "doktor" (alias Bill Harford) žiada informácie o
zmiznutí svojho niekdajšieho priateľa, klaviristu Nicka Nightingalea. Julie Kearnsová poznamenáva, že "Doktor" dostáva
takmer rovnakú odpoveď ako Smylov vo Vesmírnej stanici V - t. j. variácie na tému "nič tu nie je vidieť!" a k scéne v hoteli
Jason poznamenáva, že
Toto je jediný rozhovor vo filme, v ktorom sa používa slovo "stopa". Úradník sa Billa opýta, či je detektív. V pozadí vidíme
prechádzať jednotlivca, ktorý je oblečený ako Peter Seller Clouseau z filmov o Ružovom panterovi. O Clouseauovi platí, že to
bol mizerný detektív, ktorý prehliadal očividné veci, čo sa rovnako hovorí aj o Billovi. 31
A toto konštatovanie by sa dalo povedať o nás všetkých. Bez ohľadu na otvorené sociálno-sexuálne posolstvo v Eyes Wide
Shut nás Kubrick žiada, aby sme sa na všetko, čo sme si mysleli, že poznáme, pozreli inými očami. Čo teda povedať na toto
vloženie dvojníka Clouseaua? Tento francúzsky detektív má meno, ktoré sa láme na rôzne zaujímavé slová: Clou je vo
francúzštine klinec a sloveso clouer sa používa v šachu, kde znamená doslova "prichytiť" figúrku (v angličtine trap alebo
blokovať figúrku).
Inšpektora Clouseaua si zahral Peter Sellers, ktorý v Kubrickovej Lolitke z roku 1962
stvárnil amorálneho a skorumpovaného pedofilného dramatika Clare Quiltyho a v Dr.
Divnoláske z roku 1964 sa predstavil ako "tri v jednom": člen americkej vlády, britského
letectva a európskeho vedeckého bratstva. Peter Sellers sa v úlohe Clouseaua objavil v
siedmich filmoch a animovaná kreslená postavička Ružového pantera bola spolu s jeho
ústrednou melódiou použitá na reprezentáciu celej série od jej vzniku v roku 1963.
Zdá sa, že ide o ďalší príklad toho, ako Kubrick rozoberá údaje o programe Apollo vo
všetkých svojich filmoch, a vzhľadom na to, že produkcia filmu 2001 sa odvíjala od
programu Gemini-Apollo, je zaujímavé, že filmy o Ružovom panterovi pochádzajú z rovnakej stajne - MGM. Ružový panter
bol pôvodne chybou ružového diamantu, ktorý odrážal svetlo v podobe pantera, táto animovaná postava by nakoniec mala
svoj vlastný kreslený seriál, rovnako ako postava inšpektora Clouseaua. 32

Animácia tak vystriedala pôvodné príbehové línie, ako to bolo vo svete vesmíru, kde animátor Ward Kimball vytvoril filmy
Človek vo vesmíre (1955), Človek a Mesiac (1955) a Mars a iné (1957), aby uviedol alebo navnadil verejnosť na takzvaný
vesmírny vek. A ako už bolo uvedené, v 60. rokoch 20. storočia bývalí zamestnanci Disneyho vytvorili animované filmy pre
NASA, napríklad Cesta ku hviezdam pre svetovú výstavu v Seattli v roku 1962 a Na Mesiac a ďalej pre svetovú výstavu v New
Yorku v roku 1964.
Pokiaľ ide o viacnásobné hranie rolí a zdvojenie jednej organizácie alebo miesta za inú, vo filme Eyes Wide Shut, ako
zdôraznila Julie Kearns, Kubrick používa kameru, aby ukázal, že hotel Jason má rovnaký pohľad ako jeho reštaurácia Verona,
ktorá vystupuje v inej scéne toho istého filmu. Ako ukázal výskumník Jack White a ďalší, toto zdieľanie platí aj pre fotografie
Apollo, kde rovnaké pozadie slúži pre rôzne popredia, rovnaké rekvizity slúžia pre rôzne misie Apollo a rekvizity menia
pozíciu v rámci tej istej misie. Všetko zámerne.

Obr. 48. Kontinuita spoločných pozadí v týchto panorámach, ale každá z nich má iné popredie, s krátermi, postavami a
rekvizitami alebo bez nich - štúdia Jacka Whitea, BA, z roku 2005.

Viac šachu
Toto opakované zdvojovanie prináša ďalšiu analógiu so šachovou hrou: tendenciu objektov pohybovať sa, meniť sa (byť
nahradený inou figúrkou) alebo miznúť (byť zajatý a odstránený z hry). Z uvedených pozorovaní je zrejmé, že Kubrick tieto
udalosti neobmedzil len na Osvietenie, ale práve v tomto filme sú tieto javy najzreteľnejšie.

Obr. 49. V tomto pohľade z chodby chýba na scéne vpravo odpadkový kôš vľavo (hneď za hlineným hrncom). Všimnite si tieţ

nadmerný počet odpadkových košov na hotel, najmä na chodbách, ale samozrejme je tu potreba "Udrţiavať Ameriku čistú", ako bolo uvedené
v prvej časti.

Bloger Jonny53 uviedol zoznam postihnutých položiek,
Dannyho veľké koleso [náboje kolies menia farbu], Jackov písací stroj [mení farbu], hodiny [všetky ukazujú iný čas],
vypínače, stoličky, kúpeľňové zariadenia [objavujú sa a miznú], obrazy, lampy, predajné automaty, [takmer všetky] pohovky,
koberce, zrkadlá a takmer všetky nepripojené indiánske umelecké diela, rekvizity, hodiny, lampy, sprchové trysky a vypínače
svetla sa pohybujú samé od seba. 33
Príkladom je označenie zlatej miestnosti. Tu vidíme vstup do miestnosti a to, ako tabuľa mení nielen svoju polohu, ale mení
sa aj dekoratívny rámec stojana.

Obr. 50. Nad výstavnou tabuľou Zlatej miestnosti je v deň uzávierky viditeľný stojan s benátskou maskou podopretou zlatými zvitkami.

Obr. 51. Neskôr Jack vstúpi do Zlatej izby, ktorá je teraz obývaná "ľuďmi" a nápojmi. Tentoraz (ako si všimol Jonnys53blog) sa zmenilo
ozdobné orámovanie stojana. Stolík teraz pripomína maliarsku paletu obklopenú zlatými zvitkami.

Obr. 52 (pripomienkové obrázky). Tabuľa Gold Room je na pravej strane záclon. Prachové poťahy sú na stoličkách a stojan je podobný ako na
obrázku 51. Neskôr je tabuľa Zlatej miestnosti umiestnená naľavo, Hallorann leţí mŕtvy na podlahe pred zástenou, ktorá ukrýva
administratívne a komunikačné centrum.

Všetky tieto udalosti by sa dali považovať za súčasť témy "strašidelného hotela", ale v skutočnosti si väčšina ľudí tieto jemné
zmeny nevšimla. Kubrick používa kameru na to, aby upriamil pozornosť a očakávanie pozorovateľa na miesto, kde sa dej
odohráva, a ako už bolo poznamenané, v kine film beží cez projektor v reálnom čase, príliš rýchlo na to, aby si takéto zmeny
vedome všimol. Podvedome si však všetko všimne. Rovnako je to aj v prípade obrazov Apollo. Napríklad neočakávame, že
na Mesiaci uvidíme nezodpovedajúce stopy, čo potom znamená, že kým sa na to nepoukáže, človek nezaregistruje, že to nie
je možné:

Obr. 53. Detail z AS11-40-5874, ako je uvedené v prvej časti, izolovaná, jediná (mimoriadne dlhá) stopa nastavená pod uhlom 90° cez
stopy po topánkach, ktoré vedú od vlajky k pozícii kamery. Takýto výskyt viac zodpovedá jedinému odtlačku vytvorenému odtlačkom topánky
zámerne umiestneným v "nesprávnom" smere.

Ale po rokoch, po emóciách z udalosti, ktorá bola zjavne vytesaná do kameňa ako "historicky prvá pre ľudstvo", podvedomá
registrácia vecí, ktoré "nie sú celkom v poriadku", zostáva a nakoniec sa objaví. Domnievame sa, že Kubrick pri tvorbe svojich
filmov po Dr. S počítal s tým, že jedného dňa v budúcnosti budú mať ľudia možnosť pozrieť si každý záber jeho filmov a sami
tieto nezrovnalosti objaviť.
Jeden pohľad je jednoducho taký, že misie Apollo splnili záväzok JFK pristáť s ľuďmi na Mesiaci do roku 1969, oproti
druhému pohľadu, že SK chce vyjadriť skutočnosť, že pristátie na Mesiaci bolo úplne nereálne - a to konkrétne zahŕňa
obrazy, ktoré navrhuje a vytvára. "Pamätaj si, čo povedal pán Hallorann, že je to ako obrázky v knihe, Danny. Nie je to
skutočné."

Kontrola kamarátov
Ak sa vrátime k tomuto pojmu zdvojenia uhlov pohľadu a multiplexovania miest, hotel Jason vo filme Eyes Wide Shut je
jednoznačne fasáda hotela Washington Square, ako poznamenala Juli Kearns. Avšak aj keď poznamenáva, že Hotel Jason a
Vesmírna stanica V majú podobné sklenené stropy a že Kubrick dal Rusovi Smylovovi meno slávneho šachového platidla,
existuje ešte jedno spojenie so šachom a Kubrickom. V 60. rokoch 20. storočia bol tento hotel v Greenwich Village
obľúbeným miestom prominentných umelcov, spisovateľov a hudobníkov, 34 pričom jeho poloha na severozápadnom rohu

Washingtonovo námestie na dolnom Manhattane sa nachádzalo neďaleko vonkajších šachových stolov, kde Kubrick za

peniaze hrával partie a strávil v parku až 12 hodín hraním šachu.
Hotel Jason, ktorý má rovnaké hľadisko ako reštaurácia Verona, tiež naznačuje spojitosť medzi Argonautmi hľadajúcimi
zlaté rúno - v podobe exkluzívnych think tankov diskrétne financovaných neznámymi vládnymi agentúrami - a
shakespearovskou tragikomédiou Dvaja páni z Verony. Tí sú prepojení so skupinou/hotelom Jason prostredníctvom dvoch
ťažkoodencov, ktorí uniesli Doktorovho priateľa hudobníka za prezradenie dôverných informácií o tajnom maskovanom
večierku v Somertone.
Verona je jedným zo siedmich miest, ktoré boli súčasťou starovekého mestského štátu Benátky, a medzi ulicou vo filme
Eyes Wide Shut a chodbou The Shinings pred Zlatou izbou existuje vizuálne prepojenie: vzniklo vďaka malej benátskej
maske, ktorú vidno na stojane pre tabuľu v Zlatej izbe, ako na obrázku 50 vyššie.
V skutočnosti je tabuľa v zlatej izbe aj veľmi šikovnou
vizuálnou slovnou hračkou. Nielenže prezrádza, že
skupina JASON si svoj názov vybrala pomerne vtipne,
ale pri pozornom skúmaní nižšie uvedených údajov
portrétov dvoch hudobníkov ("pán tamburín" - Danny
Haynes) na ľavom obrázku a "dáma hrajúca na gitaru"
(Kim Woodman) na pravom obrázku - sa dá zistiť, že
vystúpenia dámy hrajúcej na gitaru vo všedný deň sú
mimo reálneho času, pretože číslovanie je uvedené
nesprávne.
Uskutočňujú sa aj mimo oznámených hodín
odvíjania. Inými slovami za zatvorenými dverami. 35
Takže už vytvorené spojenia medzi Zlatou izbou a
základňou RAF v Cardingtone spolu s číslom ulice 237
reštaurácie
VeronaCC
násBY-SA
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elegantne dostanú späť
Obr. 54. Šachisti v parku Washington Square v New Yorku, foto
David Shankbone
do iného hotela, The Shinings Overlook, kde vidíme,
že dvere do "mesačnej" izby 237 sa nachádzajú na
chodbe, kde je vidieť Dannyho v jeho pletenom svetri
Apollo. Takmer každý si všimol Dannyho sveter a
usúdil, že predstavuje Apollo 11, hoci v skutočnosti
by číslovanie pod raketou mohlo rovnako dobre
predstavovať rímsku číslicu "dva". A vzhľadom na
to, že

v kontexte filmu Osvietenie so všetkými jeho zdvojeniami a dvojicami ľudí môže predstavovať aj dve časti vesmírneho
programu s ľudskou posádkou: Gemini a Apollo. Gemini sa celý uskutočnil počas série suborbitálnych a orbitálnych letov a
prvé dve misie boli bez posádky.

Obr. 56. Dannyho skokanský mostík - zvislé písmená rímskej abecedy a vodorovné rímske číslice vytvárajú číslo dva a v rímskom systéme
číslovania sa pouţili na nášivku misie programu Gemini. Všimnite si Slnko Apollo a dve hviezdy Gemini. Hlavná fotografia DSP, Kubrickova
výstava.

Obr. 57. Nášivka misie programu Gemini, ktorá sa tieţ konkrétne vzťahuje na druhú misiu. Rímsku číslicu II je ľahké zameniť s číslom 11.

Misia Gemini 2 bola bezpilotným suborbitálnym testovacím letom, ktorý trval 18 minút a 16 sekúnd a jeho hlavným cieľom
bolo otestovať tepelný štít kozmickej lode. To zrejme stačilo na návrat z LEO, keďže let bol (väčšinou) považovaný za
úspešný a misie Gemini od 3 boli označené ako lety s posádkou. Hoci treba povedať, že maximálna výška letu približne
92,4 námorných míľ (106 míľ/171 km) sotva zodpovedala podmienkam, ktoré by loď zažila pri návrate z Mesiaca, na
webových stránkach NASA sa program Gemini začal označovať ako "Most na Mesiac".
Z toho by sa dalo usúdiť, že Dannyho vlnený sveter je ďalším spôsobom, ako poukázať na to, že sme boli príslovečne
oklamaní. Vo filme The Shining (Osvietenie) vidíme Dannyho, ako má na sebe sveter z NASA, keď sa hrá so svojimi
hračkárskymi nákladiakmi a autíčkami na hnedom, červenom a oranžovom koberci so šesťuholníkovým vzorom. Mnohí si
vytvorili spojitosť medzi geometrickým vzorom na koberci, ktorý vytvoril britský dizajnér David Hicks, a dizajnom
štartovacích ramp Apolla na Kennedyho myse (ako sa mys Canaveral volal v rokoch 1963 - 1973).

Obr. 58. Ţltá lopta a Dannyho ţlté vozidlá. Túto ţltú farbu neskôr spoločnosť Warner Bros. zmenila na ruţovú, áno, ruţovú, čím sa vyhla
akýmkoľvek ďalším moţným odkazom alebo spojitostiam či uţ s Apollom, ako vo filme Apollo, Boh Slnka, alebo dokonca s incidentom s
tenisovou topánkou, ku ktorému došlo vo VAB (Vehicle Assembly Building) po testovaní systémov Saturnu V na štartovacej rampe, pozri
niţšie.

Nie tak veľa ľudí však našlo spojenie medzi odkazmi v Osvietení a skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali na Kennedyho
myse. Červené šesťuholníky a červené miešacie auto poukazujú na katastrofálnu smrť posádky Apolla I pri požiari v januári
1967. (Červené nákladné auto vyzerá, akoby prevážalo citrón. A cement používali topografickí modelári TOPOCOM-u pri
vytváraní mesačných súprav miesta pristátia na Mesiaci). 36 Červeno-žlté miešacie auto "Grissom" je zoradené za
pretekárskym autom a farebne zladeným nakladačom, ktorý je príliš malý na to, aby pretekárske auto skutočne niekam
odviezol. Toto zoradenie jasne naznačuje nemožnosť pretekov na Mesiac s nedostatočnými motormi F1 Saturnu V
(znázornené autom Formuly 1). Preteky F1 sa počas sezóny konajú v priemere dvakrát do mesiaca. Každé obdobie
štartovacieho okna Apolla trvalo dva kalendárne dni). Ostatné autá v pravej časti záberu vyzdvihujú oblečenie Dannyho a
Halloranna, ktoré mali oblečené počas záverečnej dennej inšpekcie kuchynských skladov C3-C1.

Obr. 59. Detail Dannyho hračkárskych vozidiel, vloţka: Pretekárske auto Formule 1 z tohto obdobia, pribliţne 1980.

Za miešačkou "Grissom Lemon" vidíme malé vozidlo v žlto-čiernych farbách skafandra

Franka Poola z roku 2001, takže sme opäť v oblasti filmovej tvorby. Žltá farba pripomína smrť astronauta Franka Poolea,
oblečeného v jeho žltom skafandri, ktorého do vesmíru vyhodil pokazený počítačový program HAL. Na druhej strane, nikto

si nespojil

Wendyin bledomodrý župan posiaty sedmokráskami a kvetované modré a žlté tapety (ktoré vidno na rôznych chodbách v
Overlooku) s HALovou interpretáciou piesne Daisy Bell37
Dannyho červeno-žlté nákladné a osobné autá nám ďalej pripomínajú rozdiel medzi románom s červeným VW a
Kubrickovým filmom so žltým VW. Tento farebný rozdiel sa prenáša aj do drobnej záležitosti s loptami. V románe sa Danny
hrá s malou červenou loptičkou, zatiaľ čo vo filme Jack hádže po Overlooku žltú tenisovú loptičku, ktorá sa v jednom
momente nemožne zakotúľa do Dannyho modelov vozidiel.
To všetko nás vracia späť k ďalším hrám, pretože opäť prechádzame zrkadlom a hovoríme o kapustách a kráľoch.

Medzi skalou a ťaţkým miestom
Obr. 60. Skalný dvor, 1904.

Pre rozdiely medzi románom a filmom je veľmi dôležitá
skutočnosť, že v Kingovom románe sa nachádza kráľovský
súd. Tento americký variant kroketu, ktorý bol športom
francúzskych kráľov a európskej aristokracie, dostal svoj
názov podľa toho, že sa v ňom vyskytli dve spoluhlásky C
a T zo slova kroket. Niektoré pravidlá kroketu sa zmenili,
farba jednej z gúľ sa zmenila zo žltej na bielu a hra sa hrala
na tvrdom pieskovom alebo hlinenom povrchu s
rozmermi 60 x 30 stôp ohraničenom nízkym múrom.
Takto bola v roku 1899 založená Národná roqueová
asociácia Newyorčanom Samuelom Crosbym, ktorý
nariadil, aby sa hra stala
"najvedeckejší šport v prírode".
V čase krízy sa po celých USA stavali na verejných
priestranstvách roque courty ako prostriedok zamestnávania ľudí. 38 Prečo teda King považoval túto hru za vhodnú pre svoju
exkluzívnu, dobre situovanú klientelu v Overlooku, je záhadou. Alebo možno ani nie.
Vo francúzštine sloveso "roquer" v súvislosti s hrou kroket znamená uvoľniť (pustiť) loptičku. Francúzi používajú sloveso
"roquer" aj v šachu, kde znamená "urobiť rošádu". Táto strategická akcia výmeny pozície kráľa pomocou veže je prípustná
len za určitých podmienok, ale určite tak táto figúrka, ktorá vyzerá ako veža (a vo väčšine krajín sa tak aj nazýva), získala svoj
anglický názov "rook "39.
Obr. 61. Skalnatý dvor, Florida, 1958.

Hoci roque aj kroket majú červenú guľu, iba kroket má
žltú guľu. Keďže žltá guľa sa nevyskytovala ani v hre roque
court, ani v Kingovom románe, je o to významnejšie, že
Kubrick vo svojom filme nahradil Kingovu červenú guľu
červenou. Najmä preto, že Kubrick úplne ignoroval
Kingovu vedeckú hru roque court aj jeho topiary animals.
A to, že to urobil s tenisovou loptičkou, môže opäť
súvisieť so zatajovaním nepohodlných údajov týkajúcich
sa programu Apollo v rokoch 1966 - 1967. Práve v rokoch,
keď Kubrick zdanlivo prispôsoboval harmonogram výroby
filmu 2001 potrebám programu Apollo a narážal na
problémy s tými jednotlivosťami, ktoré nie

nevyhnutne v obraze.

Je niekto na tenis?

V roku 1966 SA-500 bola prvou kompletnou skúškou
makety Saturnu V, ktorá bola v plnej veľkosti, ale nebola spôsobilá na let, a od mája do októbra strávila medzi VAB a
štartovacou rampou, kde umožnila otestovať všetky štartovacie zariadenia. V októbri sa vrátila do VAB a predtým, ako bola
raketa rozobratá a rozptýlená, sa uskutočnil "test tenisovej podkovy", ktorý spôsobil katastrofu. Všetky podrobnosti o tejto
udalosti nájdete v prílohe 2.

Kubrick pomocou žltej tenisovej loptičky, ktorú posiela na "nemožný" kotúľ smerom ku kľačiacemu Dannymu, metaforicky
umiestňuje loptičku na štartovaciu rampu pri základni Saturnu V, ktorú vidíme na Dannyho skokane. A použitie tejto žltej
tenisovej loptičky nadväzuje aj na ďalší rok. V roku 1967 Veľká Británia zaviedla farebnú televíziu, Kubrick bol na úseku
špeciálnych efektov svojej produkcie 2001 a Medzinárodná tenisová federácia (ITF) bola nútená zvážiť zmenu tradičnej bielej
tenisovej loptičky za viditeľnejšiu farbu.
Trvalo však až do roku 1972, do roku poslednej plánovanej misie Apollo, kým ITF prijala tenisovú loptičku, s ktorou Jack hrá
vo filme The Shining.Keď sa tak stalo, farba bola označená ako "opticky žltá". Vzhľadom na všetky problémy s programom
Apollo, jeho využitie ako zásterky pre vojenské satelitné programy, ako napríklad CORONA, jeho paralely s udalosťami
vietnamskej vojny, sa pri interpretácii tejto scény stáva platnou iná optika. Taká, ktorá spája všetky tieto aspekty
vesmírneho programu s hrou šach aj s formou šesťuholníka. Ak obmedzíme časový priestor na "analógiu tenisovej
loptičky", roky 1966 až 1972 sa spájajú s vojenskými
sledovacími/prieskumnými satelitnými programami známymi
pod názvami GAMBIT, respektíve HEXAGON. Dámsky gambit,
biely d4, čierny d5, biely d2 sa považuje za najstaršie šachové
otvorenie, ktoré po druhej svetovej vojne nahradila v popularite
indická obrana. Šesťuholník je tu aj motívom podložky Apollo
vo filme The Shining. 440

Ruţová farba a výhody
V najnovšej verzii filmu Osvietenie prenesenej do digitálneho
HD formátu žltá lopta spolu so všetkými žltými hračkárskymi
vozidlami v tejto scéne zmutovala na ružovú. Stal sa odkaz na
Apollo solar príliš zjavným, vrátili sme sa k odrazeným zdrojom
svetla, na ktoré sa odkazuje v Ružovom panterovi a Eyes Wide
Shut, alebo ide o úplne inú hru?
Na obrázku 62 vidíme obrovský hlinený hrniec, ktorý sa nachádza pri dverách výťahu na oboch poschodiach. A aj keď sa
plastové odpadkové koše objavia/zmiznú alebo zmenia polohu, a aj keď ľavý výťah v jednej sekvencii vytvorí "rieku krvi"
(tmavočervenú tekutinu), ktorá sa kaskádovito valí do haly, obrovské hnedé hlinené hrnce zostávajú na mieste. Vyplýva z
týchto hrncov, že tzv. mesačné misie boli v skutočnosti pozemské a natáčali sa vo dverách? Odkazujú na inú hru, spojenú so
Slnkom aj s kroketom/roketom, ktorá vznikla na dvore kráľa Slnka Ľudovíta XIV. keď sa chcel venovať svojej záľube v
krokete vo dverách?
Dnes poznáme tri varianty tejto halovej hry kroket. Snooker, biliard a biliard sú rôzne hry, ktoré sa hrajú na stole
potiahnutom baize látkou. Hlavným rozdielom je veľkosť stola a počet gúľ, ktoré sa pri hre používajú. Hoci sú tieto športy
úzko príbuzné a dokonca sa jeden z druhého vyvinuli, ide o výrazne odlišné druhy biliardových športov.
• V biliarde sa používajú len tri farebné gule, biela, žltá a červená - biela aj žltá guľa môžu slúžiť ako striker alebo tágo. Sú to v

Obr. 62. Veľký hlinený hrniec (vľavo) je umiestnený medzi výťahmi na poschodí hotelovej haly, ako aj na tomto poschodí pre hostí.

podstate alchymistické farby, pričom hráč vystupuje ako "čierna", základný materiál. Tieto štyri farby sú spoločné pre všetky
tri hry, pričom biela guľa vždy plní úlohu bezcennej biliardovej gule alebo stávkujúceho. V tomto prípade sa zaoberáme
Zeiglerovým biliardovým stolom a tou rušivou ružovou guľou.
• V biliarde sa hrá so 16 očíslovanými farebnými guľami s číslami na guľách: bodky sú očíslované 1-8 a pruhované gule sú
očíslované 9-15, 16. guľa, biela tágová guľa, je bez čísla.
• V snookeri sa používa 22 gúľ. Farebné gule nemajú na sebe žiadne čísla - každá z 15 červených gulí má hodnotu jedného
bodu a ďalších 6 predmetových gulí (žltá, zelená, hnedá, modrá, ružová a čierna) má hodnotu od 2 do 7 bodov. Biele tágo
nemá žiadnu hodnotu. 41
Pre všetky tri hry je spoločná farba loptičky "Potting", rovnako ako žltá a červená farba loptičky King a Kubrick, aj keď s
odlišným systémom číslovania. Žltá tenisová loptička sa po zmene na ružovú mení na iný šport, pretože iba v snookeri sa

používa ružová loptička, ktorej hodnota je šesť, teda číslo šesťuholníka.

Obr. 63. Snookerový stôl s dvadsiatimi dvoma guľami. Ruţová guľa je umiestnená na vrchole trojuholníkového stojana s 15 červenými
guľami, ţltá guľa leţí na bielej čiare. obrázok Maciej Jaros, CC BY 2.5.

Čo je to hex?
Koberec so šesťuholníkovým vzorom pred izbou 237 má hnedé, červené a oranžové farby, ktoré sa preniesli do neskoršieho
Kubrickovho filmu Eyes Wide Shut, kde sa do popredia dostáva hra biliard (a asociácia s filmom 2001 a astronautom
Frankom Poolom).

Obr. 64. Zieglerov červený biliardový stôl pokrytý bajzom vo filme Eyes Wide Shut.

V scéne odohrávajúcej sa v obloženej knižnici v Zieglerovom dome vidíme jeho biliardový stôl pokrytý rovnakou červenou
farbou ako šesťuholníkový

koberec. Počas scény predmety v knižnici menia svoje miesto, miznú a znovu sa objavujú. Čo všetko je pre túto scénu
relevantné, pretože farebné gule používané v týchto stolových hrách sú známe aj ako gule na predmety. Aj keď poťah stola z
červeného baize je určite voľbou, nie je to obvyklá voľba, pretože mierne sťažuje rozoznanie pohybu červených a bordových
bodových guličiek (s číslami 3 a 7) a červených a bordových pruhovaných guličiek (s číslami 11 a 15). Tieto čísla budú mať
veľký význam neskôr, keď budeme diskutovať o pláne bludiska Overlook.
Obr. 65. Stojan s očíslovanými biliardovými guľami pripravený na vyraďovanie,
foto Sean Mack, CC BY-SA 3.0

Keď sa snaží presvedčiť doktora Harforda (a divákov), že niekoľko
zmiznutí a úmrtí, ktoré sa stali v okolí Harfordu, sa v skutočnosti
nestalo, Ziegler rukou posúva všetky svoje pruhované a škvrnité
biliardové gule po stole. Ziegler tvrdí, že v skutočnosti bolo všetko
vykonštruované tak, aby ho varovalo pred tým, čo by mohlo nastať,
keby doktor odhalil všetky svoje kontakty s týmito mocnými ľuďmi.
Vidíme, ako Doktor vystrašene opúšťa miestnosť, ale maskuje svoju
neveru v Zieglerov príbeh.
V pozadí vidíme, že rozprávkové (príbehové) svetlá zavesené na
čiernom ráme cez chodbu sú prevažne červené, modré, žlté a biele, čo
sú farby skafandrov v priestore modulu 2001, farby okolo HALovej
šošovky s rybím okom a tiež farby, ktoré vidíme na stredovej značke
kroketového ihriska. Centrálna značka, ktorá pripomína gnómon
používaný na fotografiách Apolla. 42
Oblek Franka Poola bol žltý s čiernymi "očami" na prilbe: V biliarde má žltá guľa číslo 1 a žltý pruh číslo 9. Pri Apolle číslo 1
dostali tí, ktorí zahynuli pri požiari na pristávacej ploche v roku 1967, a Apollo 9 bolo skúšobným letom LM na nízku obežnú
dráhu Zeme. Vzhľadom na použitie farieb v roku 2001, kde máme kroketové farby červenej, modrej a žltej, ktoré sa opakujú
v skafandroch zavesených v priestore modulu, a biele prvky na modeloch, máme aj Bowmana, ktorý má pri vypínaní HAL
tmavozelenú prilbu - ale vo filme nikdy nevidíme zelený skafander.
V snookeri má zelená farba hodnotu 3. Gemini III, ktorú Gus Grissom a John Young nazvali (nepotopiteľná) "Molly Brown",
bola uvedená ako prvá misia s posádkou, ktorá preletela tri obehy okolo Zeme. Na jej nášivke je zobrazená kapsula
plávajúca na hladine Atlantiku. V biliarde má zelená škvrna hodnotu 6, zelený pruh hodnotu 14 a ružová guľa hodnotu 6.
Apollo 6 bolo katastrofálnym testom Saturnu V all-up na šesťuholníkovej podložke. Zatiaľ čo pri Apolle 14 scenár požadoval
použitie modulárneho transportéra vybavenia na prevážanie výstroja na EVA (pripomínajúc Vivianin vozík vo filme The
Making of The Shining) a neslávne známy golfový úder (pripomínajúc žltý Volkswagen chrobák/bug).
Tento žltý VW (Kubrick ho zmenil namiesto Kingovho červeného VW) tiež prepravoval obrovské množstvo batožiny na
Overlook. Oveľa viac, ako sa dalo napchať do auta, a zo záberov na ceste vidíme, že na cestu nepoužili ani príves, ani strešný
nosič.
Ak si uvedomíme, že Volkswagen mal motor vzadu a batožinu uloženú pod kapotou, stále je tu

Obr. 66. Jackova batoţina vo vstupnej hale hotela Overlook. Táto batoţina mala byť pôvodne v prívese ťahanom VW chrobákom/bugom.
Kubrick však zrejme zrušil potrebu prívesu a od tohto nápadu sa upustilo. Preto sa toto veľké mnoţstvo batoţiny nejakým spôsobom
prepravovalo samostatne, rovnako ako si mnohí výskumníci uvedomili, ţe v skutočnosti lunárny rover nemohol byť prepravovaný na palube
LM, ako je to vidieť na záberoch z povrchu Mesiaca z Apolla.

nedostatočný priestor pre všetky tašky naskladané v hale spolu s Dannyho veľkým kolesom. Vzhľadom na to, že cesta na
vyhliadku viedla čiastočne po Ceste k Slnku, odkazy na Apolla nemohli byť jasnejšie.

Obr. 67. Lunárne vozidlo vybavené všetkým príslušným vybavením, ktoré údajne prepravuje a vykladá LM.

Hoci je nám jasné, že Kubrick musel pracovať na tomto utajovanom prísne tajnom projekte simulácie Apollo spôsobom, ktorý
nemohol morálne akceptovať, je jasné, že v jeho filmoch je príliš veľa odkazov na americký vesmírny program, ktoré sú
skryté na očiach, na to, aby tieto odkazy boli náhodné. Na základe vlastných skúseností získaných počas práce na filmoch Dr.
Divnoláska a Syn Divnolásky 2001 Kubrick zblízka zažil propagandistickú mašinériu amerického vesmírneho programu na plné
obrátky. Už len vďaka tomu mal značné interné znalosti a bol citlivejší ako väčšina ostatných na výkyvy pri zostavovaní
oficiálnych fotografických záznamov z Apolla. A odtiaľ zasiať svoje vlastné skúsenosti a vážne obavy o realitu Apolla do svojich
ďalších diel, pripravených pre ostatných, aby ich objavili v ich vlastnom čase.
l_l
©Mary Bennett a David S. Percy 2021
Stanley Kubrick a Apollo: Príloha
< Stanley Kubrick a Apollo: Prvá časť
< Stanley Kubrick a Apollo: Druhá časť
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42. Zaujímavé je, ţe slovo gnomon (z gréckeho vwpwv) znamená "ten, kto vie alebo skúma" (pozri obrázok Apollo, obr. 20), čo sa v tejto scéne medzi
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XIV. A tieţ tu.

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 do tohto registra zaradený
už v roku 1991.
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.
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