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V autě 
 

 
	
Ø	Symbolika	
	
Stejně jako za stolem (viz video bonus k tomuto tématu), kde se ne vždy jí, i za volantem 
vozidla, ve filmu, se často dělá něco jiného, než řízení. Může se jednat o nesouvislé konverzace, 
přiznání a nečekané zvraty, ohnivé hádky, pokusy o svádění… Auto může být symbolem: 
symbolem konzumní společnosti (ve filmu Nejšťastnější dívka na světě přijíždí Delia do 
Bukurešti natáčet reklamu na nápoj, díky kterému vyhrála auto) či dokonce předmětem tajných 
představ a chtivosti (Kámen v kapse).	
	
Cesta autem je motorem vyprávění a v road movies, v jejichž samotném jádru se cesta nachází, 
je dokonce jejich středobodem – například Bezstarostná jízda (1969) Dennise Hoppera nebo 
Route One USA Roberta Kramera (1989). Bláznivý Petříček je zčásti road movie. Bezcílná cesta 
v první ukázce odkazuje k touze po absolutní svobodě postav – rozvracejí se pravidla, doslova 
se opouští cesta, aby vznikly cesty nové.	
	
	
Ø	Přechodný	časoprostor	
	
Ve	všech	ukázkách	našeho	video	bonusu	se	pro	diváka	i	pro	postavy	objevuje	pocit	trvání,	
čekání	 a	 napětí.	 V	 Nejšťastnější	 dívce	 na	 světě	 mladá	 aktérka	 netrpělivě	 touží	 po	
samostatnosti	 a	možnosti	útěku	–	paradoxně	v	autě,	 které	 se	posune	 jen	o	pár	metrů,	
postrkováno	techniky	při	natáčení	reklamy.	
	
Auto	 a	 přemisťování	 tak	 představují	 především	 přechodný	 časoprostor,	 který	
protagonisty	 a	 vyprávění	 vede	 někam	 jinam,	 konkrétně	 či	 symbolicky.	 Úvodní	 záběr-
sekvence	 filmu	Úkryt	umisťuje	 film	 ihned	 do	 nitra	 problematiky	 tajemství,	 přetvářky,	
intimního	 prostoru.	Druhý	 úryvek	 z	Bláznivého	 Petříčka	 navozuje	 vážnou	 atmosféru	 –	
noční	cesta,	bez	mimozáběrové	reality,	zaměřená	na	intimitu	páru	sedícího	bok	po	boku,	
kde	jde	jak	o	vyznání	lásky,	tak	o	smrt,	o	nebezpečí	spojené	s	rychlostí	a	o	sebevraždu.	
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Ø	Iluze,	přetvářky,	hry	
	
Vybaví	 se	 nám	 umělá	 průhlednost	 klasických	 hollywoodských	 filmů,	 v	 nichž	 herci	
přehnaně	napodobují	 řízení,	 ačkoliv	auto	nehybně	 stojí	 ve	 studiu	a	krajina	 se	mění	na	
plátně	umístěném	na	pozadí.	S	přetvářkou	souvisí	i	zde	několik	prezentovaných	ukázek,	
zejména	druhý	úryvek	z	Bláznivého	Petříčka,	v	němž	je	umělost	patrná.	Tato	sekvence	se	
ve	 skutečnosti	 natáčela	 ve	 studiu,	 barevné	 pohybující	 se	 zdroje	 světla	 pocházejí	 z	
otočného	stojanu.	Přetvářka	se	zdvojuje	v	úryvcích	z	filmů	Jak	jsem	strávil	konec	světa	a	
Kámen	v	kapse,	kde	postavy	řídí	naprosto	imaginárně.	Fiktivní	cesta,	jež	je	napodobována	
gesty,	 je	 tedy	 zároveň	 sen	 a	 příslib	 nějakého	 jiného	místa,	 zabarvený	melancholickým	
sněním,	touhou	a	napětím.	
	
V	těchto	napodobovaných	scénách	chybí	vítr	ve	vlasech	a	déšť	na	čelním	skle	a	auta	jsou	
statická.	Auto	ztělesňuje	svět	dospělých,	o	němž	ti	mladší	sní.	Ve	 filmu	 Jak	 jsem	strávil	
konec	světa	se	z	dodávky	stává	ochranitelský	prostor,	v	němž	se	shromažďuje	rodina	a	
přátelé,	 a	 čas	 na	 výměnu	 rolí,	 kdy	 řídí	 děti.	 Ve	 snímku	Kámeni	 v	 kapse	 je	 auto	 ryzím	
předmětem	představ	–	Miguel	do	něj	vstupuje,	jako	kdyby	se	chtěl	ujistit,	že	je	skutečné.	
Chlapec	 si	 „hraje	na	hraní“	na	 řidiče	a	 reprodukuje	přitom	veškeré	 filmové	archetypy,	
včetně	archetypu	herce	–	„hraje	si	na	hraní“	komedie.		
	
	
Ø	Mimo	obraz,	úhly	pohledu,	uvnitř/venku	
	
Scény	v	autě	vždy	zvýrazňují	oblast	mimo	obraz	(natáčení	filmu),	kterou	je	často	zajímavé	
se	zabývat,	v	tomto	případě	zejména	v	případě	obou	ukázek	z	Bláznivého	Petříčka,	kde	si	
Godard	pohrává	s	kódy.	Řídí	osoby	doopravdy?	Je	auto	vlečeno	jiným	autem,	nebo	jede	
samo?	Kde	se	nachází	kamera?		
	
V	obou	úryvcích	je	vše	také	otázkou	úhlu	pohledu.	Je	kamera	uvnitř	vozidla,	nebo	venku?	
Natáčení	zvnějšku	vozidla,	v	měřítku	poměrně	širokých	záběrů	umožňuje	výhled	na	auto,	
zobrazované	 jako	 symbol,	 jako	 krásný	 předmět,	 než	 zmizí	 ze	 záběru	 (Ford	 Galaxy	 v	
prvním	úryvku	z	Bláznivého	Petříčka).	Natáčení	uvnitř	auta	je	obtížné,	protože	se	jedná	o	
velmi	stísněný	prostor.	Natáčejí	se	cestující	v	autě	všichni	pohromadě,	nebo	každý	v	jiném	
záběru?	Jakou	roli	při	definování	a	opětovném	skládání	tohoto	prostoru	hraje	střih?		
	
Můžeme	 se	 zajímat	 také	 o	 napětí	 mezi	 vnitřkem	 a	 vnějškem,	 zejména	 v	 ukázce	 z	
Nejšťastnější	 dívky	 na	 světě.	 Kabina,	 v	 níž	 se	 nacházíme,	 představuje	 fiktivní	 bublinu,	
obklopenou	 nekontrolovanou	 realitou	 města,	 která	 se	 míhá	 za	 okny.	 Jde	 doslova	 o	
rámování	uvnitř	rámování,	skrze	které	dívka	jako	divačka	pozoruje	městskou	krajinu.		
	
	


