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Abstrakt: 

V této práci se zabývám hypotézou, že Deleuzem definovaná teritoriální povaha uměleckého 

díla se stává základem pro koncepci umělecké komunikace, která se vyznačuje kreativitou. 

Představa komunikace jako kreativní, konfrontovaná s Deleuzovým kritickým uchopením 

pojmu komunikace vyžaduje přehodnocení pozice interpretace s reprezentace v rámci 

zkušenosti s uměleckým dílem. Východiskem této snahy je návrh komunikačního modelu 

opírající se o kvalitativní aspekty komunikace, která podporuje sémiotickou podstatu umělecké 

tvorby. Tento model představuje komunikační podstatu umění, která nespočívá v přenosu 

konkrétního významu, ale na vyzdvižení afektivní roviny sdílení. Takový posun předpokládá 

pronikání rolí jednotlivých činitelů komunikačního schématu a zaměření se na performativní 

rovinu recepce. 

Klíčová slova: 

Deleuze, komunikace, umění, mapa, performativní recepce 

Abstract: 

In this work, I examine the hypothesis that the territorial nature of a work of art, as defined by 

Gilles Deleuze, provides the lexicon for the establishment of artistic communication. 

Confronted with Deleuze's critical grasp of the notion that communication is creative, we are 

required to rethink the positions of interpretation and representation in experiencing artwork. 

This effort commences with the proposal of a communication model based on the qualitative 

aspects of communication that support the semiotic nature of artistic creation. Thus, it can be 

established that the communicative essence of art is not based on the transmission of a specific 

meaning, but rather an emphasis on the affective plane of sharing. Such shift presupposes the 

fusion of the individual roles of the functionality of the communication scheme and the focus 

on the performative level of reception. 
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1 Úvod - Možnosti rhizomu jako modelu umělecké komunikace 

 

Předložená práce představuje čtenáři problematiku komunikace v recepci současné umělecké 

produkce v perspektivě filozofie Gillese Deleuze. Hypotéza textu předpokládá, že skrze čtení 

tohoto autora je možné dojít k reformulaci pozice komunikace v rámci sféry umění ve prospěch 

umělecké rhizomatické komunikace, která je novou teorií komunikace v prostředí umělecké 

produkce. Rhizomatická komunikace může být v případě Deleuze viděna jako nemožná, 

nicméně pro prostředí umělecké kreativity představuje důležitý přínos k teoriím sdílení 

a generování perceptů a afektů.   

I přes to, že umělecká produkce se za přispění nových médií dramaticky proměňuje, 

otázky, které si v rámci zkušenosti s uměleckým dílem recipienti pokládají zůstáváji překvapivě 

stejné a směřují zejména ke dvěma tématikým okruhům zvažujícím hranice kategorie 

uměleckého díla a určení jeho významu. Oba tyto okruhy potvrzují umění jako druh lidské 

expresivity, která je formou komunikace. Její zvláštnost spočívá v tom, že vzdoruje představě 

komunikace jako přenosu informace, umožněném identifikací jednotlivých 

činitelů komunikačního schématu. Je proto nutné uvažovat o modelu, který by zohledňoval 

specifika komunikace v rámci recepce uměleckého díla a dokázal by vzdorovat reduktivní 

interpretaci spočívající v hledání právého smyslu díla. 

K tématu práce mne přivedla vlastní zkušenost recipienta pohybujícího se mezi umělci, 

kurátory a též texty, které se snaží komunikovat různé aspekty konkrétních děl, konfrontovaná 

nedůvěrou v kreativní potenciál komunikace v umění budovanou Deleuzem ve spolupráci 

s Félixem Guattarim. Navzdory této odmítavé pozici autorů navrhuji, že nový model 

komunikace je možné založit na revidování pojmů mapy a teritoriality.   

Tento model přispěje k etablování komunikační podstaty umění, která ovšem nebude založena 

na přenosu určitého významu, ale na vyzdvižení afektivní roviny sdílení. Takový posun 

předpokládá i pronikání rolí jednotlivých činitelů komunikačního schématu a zaměření se na 

performativitu recepce. Důsledkem toho bude mnou navrhovaný model dostatečně otevřený, 

aby mohl zahrnovat různé druhy umělecké expresivity. 

Zaujetí pro oblast umělecké kreativity je u obou autorů patrné především z rozsahu 

prostoru, který jí ve svých textech vyhrazují, zabývají se problematikou kreativity a smyslového 
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vnímání, způsobem, jakým se umění vztahuje ke zkušenosti a možnostem poznání, stejně jako 

komplexní analýzou konkrétních autorů i ontologií uměleckého díla.  

V současné době existuje množství publikací zabývajících se Deleuzovou a Guattariho 

filozofií i specificky jejich vztahem k umění. Je tedy nesnadným úkolem přispět do tohoto 

širokého pole různých přístupů novou perspektivou. Co tuto aktivitu na druhou stranu 

usnadňuje je dynamika konstrukce pojmů v rámci Deleuzovy a Guattariho rhizomatické 

filozofie a vývoj na straně umělecké produkce. Tato práce si neklade za cíl hodnotit jednotlivé 

interpretace deleuzovských koncepcí nebo zkušeností recipientů ani validity uměleckých děl 

nebo samotné kategorie umění, ale konstituuje možnost zapojení komunikace jako 

neodmyslitelného aspektu v rámci současné umělecké produkce. Komunikace je tak uchopena 

jako součást kreativity umění, respektive slouží jako konstituční prvek navrhovaného modelu 

recepce uměleckých děl. 

Umění i komunikace jsou samy o sobě interpretačně bohaté a pro potřeby této práce je 

proto nutné ozřejmit nejen specifičnost jejich vzájemného vztahu, ale i jednotlivé dílčí aspekty 

provázející ustanovení komunikační roviny uměleckého díla.  

Uvažování o důležitosti komunikační podstaty uměleckého díla je nutné v této 

perspektivě znovu promyslet. Předkládáný text tak bude činit zejména prostřednictvím 

konfrontace textů, jejichž autoři jsou mimo Deleuze a Guattariho Jean-François Lyotard 

a Jacques Derrida. Chtěla bych obzvláště vyzdvihnout, že spisy těchto čtyř autorů jsou 

relevantní poskytnout teoretický základ pro nový způsob, jak uvažovat o významu 

komunikační roviny a jejího kreativního potenciálu v rámci uměleckých děl, a to i přes to, že 

výchozí myšlenkové rámce zmíněných autorů se mohou jevit neslučitelné.1 Východiskem této 

snahy by mělo být představení základu umožňujícího novou teorii modelu recepce uměleckých 

děl opírající se o kreativní aspekty komunikace, která by podporovala sémiotickou podstatu 

umělecké tvorby. Tvrdím zde, že pro ustanovení tohoto nového modelu komunikace jsou 

stěžení pojmy mapa, stopa – suplement a událost. 

                                                           
1 Srov. například s (Fišerová, 2016, s. 450–461). Polemice vztahu filosofie Derridy a Deleuze je věnována i kniha 

esejů Mezi Deleuzem a Derridou (Protevi, Patton, 2003). Rezonance mezi konceptuálními systémy obou autorů 

i způsob, jak je možné vstoupit mezi jejich texty a pokusit se o jejich komparaci, může dobře ilustrovat příklad 

z kapitoly Daniela Smitha, kde připomíná, že „v současné francouzské filosofii můžeme rozlišit dvě linie 

uvažování [...] První se orientuje k figuře transcendence [...] druhá k figuře imanence“ (Protevi, Patton, 2003, s. 6). 

V případě Lyotarda se užití jeho myšlenek obzvláště nabízí, jelikož stejně jako Deleuze a Guattari akcentuje 

událost coby specifickou temporalitu zkušenosti s uměleckým dílem (Lyotard 2001, s. 110–123). 



9 

 

1.1  Proč se zabývat komunikací v umění? 

Samotné spojení pojmů komunikace a umění nepůsobí na první pohled zvlášť provokativně 

a většinou společnosti by bylo jejich přímé usouvztažnění přijato bez většího pochybování. 

V následujícím textu bych chtěla upozornit na mnohá úskalí, kterým se není možné vyhnout, 

pokud se na možný vztah umění a komunikace podíváme kriticky. Každý z ústředních pojmů 

má svou vlastní „historii“, ovšem ve chvíli, kdy hovoříme o jejich pevném sepětí, je nutné 

zaměřit se na způsob, jakým jejich vztah zpětně působí na proměnu terénu světa umění a teorie 

komunikace.  

Prvotním impulzem pro výběr tématu této práce byla pasáž z knihy Deleuze 

a Guattariho Co je filosofie? (2001), kde autoři zcela jasně proklamují, že spojení komunikace 

a kreativity (i umělecké) je pro ně naprosto nepřípustné. 

„Žijeme ve věku komunikace, ale každá ušlechtilá duše prchá a snaží se vyklouznout, 

jakmile ji někdo nabízí malou diskusi, kolokvium, prostý rozhovor […] Filosofie komunikace 

se vyčerpává při hledání nějakého liberálního universálního mínění“ (Deleuze, Guattari 2001, 

s. 128). 

Deleuze svůj odmítavý postoj vůči spojení komunikace a umění prosazuje nejenom v rámci 

kolaborativní práce s Guattarim. Například v textu Co je tvořivý akt? můžů tuto myšlenkovou 

linii také sledovat, když Deleuze sám pokládá otázku:  

 

Jaký je vztah mezi uměleckým dílem a komunikací? Vůbec žádný. Umělecké 

dílo není nástrojem komunikace. Umělecké dílo nemá nic společného s komunikací. 

Umělecké dílo neobsahuje ani nejmenší kousek informace. Naproti tomu existuje 

základní spřízněnost mezi uměleckým dílem a aktem odporu. Má to něco společného 

s informacemi a komunikací jako aktem odporu (Deleuze, 2007, s. 328).  

 

Deleuze tedy na jednu stranu opětovně a jasně konstatuje nedostatečnost komunikace, ale 

zároveň otevírá možnost uvažovat o komunikaci jako odporu, která se může v kreativním aktu 

utváření uměleckého díla uplatňovat.  

Toto jsou jen některé z autory představených námitek stavící komunikaci a kreativitu2 

jako neslučitelné oblasti lidské praxe. Na následujících stranách se čtenáři seznámí nejen 

s dalšími teoriemi podporující toto jejich stanovisko, ale i s možností, jak o komunikaci 

v umění uvažovat jako o součásti kreativního způsobu exprese. 

                                                           
2 Kreativita je v jejich pojetí výlučnou vlastností umění, vědy a filosofie. 
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Jsem přesvědčena o tom, že právě revidováním tohoto Deleuzova a Guattariho 

radikálního postoje můžeme dojít k nové formě vztahu umění a komunikace, který by rozvířil 

utilitarismus jejich spojení a poukázal na kreativní aspekty komunikace ve sféře umělecké 

exprese.  

Deleuze tedy na jednu stranu jasně odděluje komunikaci a umění, na straně druhé ale 

připouští existenci formy komunikace jako odporu, kterou lze s uměním spojovat. Na pozadí 

této jeho zmínky tak je možné legitimně uvažovat o kreativním potenciálu komunikace. 

Vede mne k tomu předpoklad, že umění je modem komunikace, dílo neexistuje ve 

vakuu, umělci tvoří proto, aby cosi ukázali, učinili vnímatelným – „něco komunikovali“ – a aby 

i oni, recipienti, kurátoři a všichni další myslitelní účastníci komunikačního aktu mohli navázat 

určitý druh relace, která má specifickou kvalitu. 

1.2 Problémy s komunikací 

„Nechybí nám komunikace, máme jí naopak příliš. Chybí nám tvorba, chybí nám vzdor vůči 

přítomnému“ (Deleuze, Guattari, 2001, s. 96).  

Tento výrok není situován v pasážích věnujících se výhradně umělecké tvorbě,3 ale jestliže 

Deleuze a Guattari považují umění společně s vědou a filozofií za tři velká centra lidské 

kreativity, můžeme se pokusit tento výrok aplikovat i na sféru umění. Navíc později 

v závěru jejich textu problematiku naprosté nedostatečnosti komunikace autoři převádí i do 

sféry umělecké tvořivosti, když hovoří o umění jako o tom, co narušuje naše mínění o okolním 

světě. Důvody, proč autoři opovrhují komunikací, jsou dva. 

Za prvé komunikace i umění po vzoru klasické filosofie a strategie platónských dialogů 

neprodukuje pravdu-vědění (epistémé), ale spíše v rámci ní dochází k boji mezi různými druhy 

mínění (produkuje se doxa), které nepřináší žádnou kvalitativní změnu stávání se (Prášek, 2018, 

s. 132). 

Výsledný obraz komunikace/mínění se tedy jeví takový, že komunikace zastavuje 

proces stávání se. Redukuje pohyb, místo toho aby utvářela nové složeniny pojmů. Takto 

uchopená komunikace je až příliš provázána s reprezentací, kterou autoři vnímají coby 

zastřešující pojem strnulosti západní metafyziky, proti které se tak často obrací. Hlavním cílem 

takového obrazu komunikace/mínění v očích Deleuze a Guattariho je konsenzus. 

                                                           
3 Citovanému výroku předchází text o kreativním úkonu filosofie – tvoření pojmů. 
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V přepisu přednášky Co je tvůrčí akt?, kde Deleuze svůj postoj ke komunikaci ještě 

upřesňuje, zaznívá: „Komunikace je především přenos a šíření informací. Co jsou informace? 

[…] Informace je soubor imperativů, hesel, směrů – řádových slov. Když jste informováni, je 

vám řečeno, čemu byste měli věřit. Jinými slovy, informování znamená rozesílání rozkazů. 

Policejní prohlášení se vhodně nazývají komuniké. Informace jsou nám sdělovány, říkají nám, 

k čemu máme být připraveni, musíme jim věřit. A ani to ne, musíme předstírat, že věříme. 

Nejsme žádáni, abychom uvěřili, ale abychom se chovali, jako bychom věřili. To jsou 

informace, komunikace. A mimo tyto příkazy a jejich přenos neexistují žádné informace, žádná 

komunikace. Přesněji řečeno zjišťujeme, že informace jsou systémem kontroly“ (Deleuze, 

2006, s. 320). 

V tomto aspektu lze spatřovat rezonanci s ideální formou komunikace, kterou buduje 

například Jürgen Habermas. Ovšem, na rozdíl od Deleuze a Guattariho, Habermas představuje 

konsenzus pozitivně jako základ úspěšné komunikace založené na shodě mluvčích.  

Habermas pracuje s pojmem komunikační racionality,4 pramenící z oboustranného 

racionálně motivovaného přesvědčení zaručujícího obojí: jednotnou objektivitu a zároveň 

i intersubjektivitu žitého světa. Racionalita komunikační aktivity je konstruována 

prostřednictvím předkládání důkazů – argumentace. Schopnost argumentace je tedy tím, co 

určuje racionalitu – relevanci pozic účastníků komunikačního aktu – a buduje racionalitu jako 

základ běžné komunikační praxe. Racionalitu chápe coby dispozici promlouvat a jednat, která 

je vyjádřena v náležitě opodstatněných modech chování, které cestou diskurzivní etiky 

překonávají obojí: obecnou normativnost i subjektivní přesvědčení ve prospěch dosažení 

sdílení a porozumění (Habermas, 1984, s. 22). 

Budování jednoty komunikačního aktu nebo generování univerzálního mínění ale může 

být prostorem, kde dochází k uplatňování mocenských tlaků. Například redukce expresivity 

v rámci diskursivního žánru, nucený způsob artikulace, důraz na utilitární používání řeči, 

unifikace významu atd.5  

Za druhé se autoři obávají spojitosti komunikace a kapitalismu, reklamy a tržního 

prostředí vůbec. Disproporční rozdělení komunikace je namířeno k nárůstu produkce 

a distribuce kapitalistických hodnot – komodifikace. Obdobně tyto obavy identifikují i Stephen 

                                                           
4 Habermas pojem komunikační racionality nebo racionality obecně nespojuje přímo s konkrétní znalostí, ta 

v rámci argumentace představuje normativně regulované procesy, které neodkazují k aktuální situaci, ale 

k platnosti norem nebo k manifestaci subjektivních zkušeností účastníků komunikativního aktu. Při uplatnění 

těchto pozic činitelů komunikačního aktu tak podle Habermase není možné vyjádřit se objektivně, pouze ke sdílené 

sociální normě nebo k vlastnímu prožívání subjektivního světa. (Habermas, 1984, s. 65.) 
5 Na tuto situaci upozorňuje také Fišerová ve studii Neomediální smrt postmoderny: rozepře na ruby (Fišerová 

2016, s. 142).  
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Zepke a Simon O’Sullivan v předmluvě k publikaci Deleuze and Contemporary Art. Autoři 

hned v úvodu upozorňují na „ekonomiku světa umění a jeho narůstající hlad po nových 

teoretických produktech […] Globalizace a souběžná exploze informační technologie vytvořila 

všudypřítomný internacionalismus, ve kterém je specifické redukováno na nástroj 

ospravedlňující zdánlivě nekončící přehlídky, bienále, trienále a umělecké veletrhy“ 

(O’Sullivan, Zepke , 2010, s. 2).  

Popisovaná situace je dle autorů důsledkem sdíleného problému globalizace, který ale 

nelze specificky připsat pouze jedné z forem lidské exprese. Umění, stejně jako filosofie tak 

společně čelí i problému, kdy jsou tlačeny k produkci stále nových podnětů, které jsou snadno 

distribuovány prostřednictvím reklamy a jednoduchých sloganů. Riziko komodifikace přitom 

spočívá především v uspokojení cílů – řešení problému a narůstající produkci, jejichž hodnota 

je měřena podle úspešnosti na uměleckém trhu.  

Tyto obavy vysvětlují první část citátu Deleuze: „Nechybí nám komunikace – máme jí 

až příliš“ (Deleuze, Guattari, 2001, s. 96). Zavrhnutí komunikační sféry zde tedy funguje coby 

kritické gesto namířené proti rostoucí tendenci společnosti uchylovat se k životu v diktátu 

narůstajícího konzumerismu. 

Ale co ona druhá část? „Chybí nám vzdor vůči přítomnému“ (Deleuze, Guattari, 2001, 

s. 96). Co v tomto pojetí znamená „přítomné“, k jaké časové rovině odkazuje a proč je mu třeba 

vzdorovat, proč je přítomnost postavena negativně vůči kreativnímu aktu podobně jako 

komunikace? Není snad právě ve sféře umění kladen důraz na přímý kontakt, prezenci díla 

a recipienta? Otázka časovosti určuje první důležitý aspekt Deleuzova a Guattariho pojetí 

komunikace, který otevírá prostor pro kritické nahlédnutí jejího vztahu k umění. 

Ještě než postoupíme dále, je nutné připomenout, že autoři sami se nechtějí uchylovat 

k vytváření systému dialektických pojmů, komunikaci a umění tak z podstaty jejich myšlení ani 

nelze chápat jako vzájemně opozitní nebo vylučující se pojmy. Je ovšem nutné stanovit, jakou 

pozici vůči sobě tyto pojmy mají a pomocí kterých koncepcí jsem schopna ji určit. V případě 

Deleuze a Guattariho je tento úkol znesnadněn, jelikož pojmový aparát, který používají je 

dynamicky proměnlivý. Je tedy nutné v úvodu práce věnovat pozornost stěžejním pojmům.  

Jako pojmový základ nového uchopení problematiky komunikačního aspektu umělecké 

produkce využívám zejména pojmy mapa, událost a stopa – suplement. Každý z těchto 

vybraných pojmů je sám o sobě vztažen ke specifickým koncepcím Deleuze, Guattariho, 

Lyotarda a Derridy. Tyto pojmy ovšem nepřebírám čistě tak, jak je autoři definují, ale pracuji 

s nimi jako s prostorem umožňujícím protnutí rozdílných koncepčních přístupů. Tak trochu po 

vzoru Deleuze se snažím neanalyzovat pojem v jeho vlastním teritoriu, ale naopak nahlédnout 
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jej jako místo konfrontace. Vybírám přitom pojmy, které je možné v určité podobě sledovat 

v myšlenkových konceptech všech čtyř zmíněných autorů.  

Mapu vztahuji k Deleuzově a Guattariho charakteristice rhizomu, pojem události pak 

slouží jako spojnice mezi přístupy Deleuze, Guattariho a Lyotarda. Stopu – suplement, 

a zejména teritoriální aspekty tohoto Derridova pojmu, pak vidím jako možnou cestu, jak se 

napojit na Deleuzovu kartografickou koncepci stávání se. Nutno však podotknout, že moje 

práce je založena na reflexi a kritické analýze Deleuzovy a Guattariho filosofie, větší část 

pojmového aparátu i koncepčních východisek tak bude vždy konfrontována právě s ní. 

Zpočátku se proto budu věnovat vzájemnému usouvztažnění pojmů a koncepcí Deleuzovy 

a Guattariho filozofie, které se vztahují k problematice komunikace. 

V úvodní kapitole textu Tisíc plošin (2010), kde autoři představují čtenářům 

charakteristiku rhizomatického uspořádání, píší o tom, že i na rhizomu vyrůstají stromy 

(Deleuze, Guattari, 2010, s. 16–17), tedy sám může obsahovat stromovité struktury. Je tedy 

s podivem, jak radikálně se později staví vůči potenciální kreativitě komunikace v umění. Zdá 

se, že právě tato pozice by do jejich myšlení mohla opětovně zavést opozitní definice pojmů. 

Na základě výše řečeného by ovšem i komunikace mohla být součástí kreativity umění. V první 

části následujícího textu bych proto chtěla poukázat na nezbytnost přítomnosti komunikace 

v rámci umělecké kreativity, a to pomocí toho, jak Deleuze vyzdvihuje rupturu jako místo, kde 

se proudy chaosu derou přes zvyková uspořádání ven, přičemž specifické gesto – umělecká 

kreativita – je silou, která je rytmizuje. Předpokládám, že taková rytmizace sama je komunikací, 

jelikož rytmizovat nebo vytvářet kompozice je akt, který se snaží změnit znakovou hodnotu, 

lépe řečeno vytvořit ji tak, aby bylo možné ji sdílet – komunikovat. 

Následující část práce tak bude obzvláště pracovat s analýzou pojmů rhizom, ruptura 

a rytmus ve spojení se způsobem, jakým autoři uvažují o sféře umění, a obzvláště o jejím 

komunikačním potenciálu. V duchu Deleuzovy a Guattariho filosofie je nutné poznamenat, že 

všechny pojmy operují jako fragmenty (Deleuze, Guattari, 2001, s. 19–23), které se částečně 

překrývají a zároveň vyžadují doplnění o další alternace sebe sama. Nevyhnutelně se k nim tedy 

přidávají i další neméně důležité pojmy jako multiplicita, stávání se a událost. Tyto pojmy jsou 

vybrány zejména proto, že jejich pomocí je v Deleuzově a Guattariho filosofii možné definovat 

specifičnost umělecké produkce založené na specifičnosti smyslového vnímání, a zároveň je 

možné je využít k vytvoření základu nového pojmového aparátu umělecké komunikace.  

Vraťme se na začátek a položme si znovu otázku, zda je možné spojit umění 

a komunikaci tak, aby kreativní potenciál uměleckého díla nebyl redukován. Deleuzovo 

stanovisko otevírající dveře možnosti uvažovat o takovém spojení je shrnuté již ve výše 
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uvedeném citátu: „Umělecké dílo nemá nic společného s komunikací. Umělecké dílo 

neobsahuje ani nejmenší kousek informace. Naproti tomu existuje základní spřízněnost mezi 

uměleckým dílem a aktem odporu. Má to něco společného s informacemi a komunikací jako 

aktem odporu“ (Deleuze, 2006, s. 322–323).  

Co ale lze považovat za akt odporu v umění? Jestliže se zabývám recepcí uměleckého 

díla, je prvotním aktem odporu právě ruptura aktualizovaná v rovině recipientova zvykového 

uspořádání recepce.  

1.3  Rhizom – multiplicita, stávání se, metafora a metodologická 
poznámka k užití pojmů 

Deleuze a Guattari používají pojem rhizom napříč prostorem kolaborativních textů. Obzvláště 

se jím zabývají v textu Tisíc plošin, druhém svazku Kapitalismu a schizofrenie. Autoři 

seznamují čtenáře s rhizomem jako modelem nehierarchické organizace, ale i s jako novým 

způsobem jak nahlížet literární dílo. Rhizom lze tedy vnímat metaforicky jako obraz modelu, 

nebo funkčně jako metodologii nové recepce díla.6 Autoři sami vystupují proti manýře užívat 

pojmy jako metaforické obrazy, tím by totiž mohlo dojít k reduktivnímu porozumění pojmu, 

jelikož v případě metafory dochází k přenosu vlastností jedné věci (jednoho fenoménu) na 

druhou. Pro Deleuze a Guattariho je problematické ono „jako“ metafory, která zavádí relaci 

odvozenou z vnější podobnosti. Nemetaforické užití pojmů jako smečka, mapa, rhizom, krystal 

a další tak předpokládá vytvoření nového konceptu, který není odvozenou verzí doslovného 

významu. Autoři navrhují nahlédnut myšlenkový obraz tak, že jej zasadíme do nové složeniny 

pojmů (Deleuze, Guattari, 2010, s. 308–309). 

Daniel W. Smith, v článku Sense and Literality: Why There Are No Metaphors in 

Deleuze’s Philosophy (2019), vyzdvihuje Deleuzovu a Guattariho myšlenku, že neexistují 

žádné přesné ani metaforické výrazy, pouze nepřesná slova, která cosi přesně označují. Deleuze 

se tedy podle autora vymyká dichotomii metaforického a doslovného chápaní pojmů, jelikož 

obě operují v řádu smyslu, jako hledání náležitého významu. Deleuze se podle Smitha dostává 

mimo pole smyslu a směřuje k intenzivnímu používání jazyka. Pojmy Deleuzovy a Guattariho 

filozofie je tak vhodnější vnímat stejně jako zvuk v hudbě nebo barvu v malbě, tedy jako 

                                                           
6 Pro tento nový typ knihy je rovněž nutná nová metoda čtení/užívání knihy. Otázka, jak postupovat při četbě 

literárního díla rhizomaticky, se objevuje i v Proustovi a znacích, ale i v textu Kafka. Za menšinovou literaturu, 

kde se hovoří o knize – „doupěti“. Do takové knihy je možné vstupovat mnoha způsoby, žádný ze vstupů není 

privilegovaný, navrhují tedy, že jediným možným způsobem uchopení díla je experiment. (Deleuze, Guattari, 

2001, s. 7–9).  
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intenzity, které se konkretizují až lokálně, a spíše než jejich smyslem se zabýváme jejich 

účinkem (Smith, 2019, s. 58–60). 

Jestliže tedy použijeme pojem, identifikujeme například kompozici krystalu v obraze 

nebo v hudebním díle, je to díky tomu, že operujeme s konceptem, který je obsahově širší než 

doslovný význam. Díky významovému nadbytku se tak od identifikace smyslu dostáváme 

směrem k funkci, která předchází a rovněž i následuje aktuálnímu významu pojmu.  

Problém pojmového aparátu Deleuzových a Guattariho textů stojí na počátku každého 

pokusu o práci s nimi. Přesná definice jednotlivých pojmů je obtížná právě proto, že se mnohdy 

vzájemně významově prolínají. I když se v mnoha případech může zdát, že různé pojmy mají 

stejný obsah, není tomu tak. Odlišné pojmy odpovídají odlišným typů složenin, ve kterých je 

autoři představují.  

Díky této funkční proměnlivosti je možné říct, že důležitější než ustálený význam pojmů 

je pro autory stěžejní posun, který testuje jejich „pružnost“. Stávání se, proces transformace, 

tak lze vnímat na pozadí každé analýzy, jelikož se tak děje skrze ustanovení relací pojmů. Proto 

budu v následující části práce představovat pojmy jako funkční jednotky, a ne jako čisté 

abstrakce konceptů. Zároveň je pro mne klíčová ona možnost vyvázat se z metaforičnosti 

myšlenkového obrazu. Navrhujeme proto pro uchopení komunikačního potenciálu uměleckých 

děl nemetaforické pojetí mapy, které zakládá kartografické – teritoriální pojetí recepce 

vyžadující akcentovat především performativní rovinu recepce; a tělesný prožitek stávání se 

prostřednictvím setkání se s uměleckým dílem. Vedle objasnění metodologického postupu 

zacházení s pojmem metafory je nutné objasnit také, že v případě této práce budu většinu 

koncepcí směřovat ke zkušenosti setkávání se s uměleckým dílem, kterou zde nazývám recepcí, 

užití tohoto pojmu není samozřejmé, chtěla bychom tedy nyní osvětlit, jak jej má čtenář uchopit. 

Pojem recepce je v případě této práce koncepčně ukotven ve východiscích recepční 

estetiky Wolfganga Kempa. Kemp odlišuje recepční estetiku od percepce, které obě vycházejí 

ze stejného předpokladu, a to, že na konstituci díla se aktivně podílí divák (příjemce). Ovšem 

psychologizující rovina percepčního hlediska tento druh výměny mezi dílem a příjemcem 

strhává do roviny vztahu mezi formou díla a smyslovými orgány.7 Naopak recepční estetika 

podle tohoto autora zohledňuje zkušenost s uměleckým dílem v kontextu konkrétního prostředí 

a potenciálního sociokulturního efektu; a z perspektivy díla samotného. Z toho pak Kemp 

vyvozuje tři základní úkoly recepční estetiky: zaprvé, nutnost rozpoznávat znaky, kterými 

                                                           
7 Kemp dále upozorňuje na to, že důsledky psychologické percepce vedou nutně k ahistoričnosti, jelikož je 

v tomto případě oddělen proces setkání se s uměleckým dílem od možných podmínek tohoto setkání (Kemp, 

1998, s. 182). 
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s námi dílo komunikuje; zadruhé, musí tak činit prostřednictvím socio-historického kontextu; 

za třetí, skrze současný estetický postoj. 

Pokud bych na užití pojmů recepce a percepce nahlížela v perspektivě Deleuzovy 

filozofie, mohlo by se zdát, že recepce je méně vhodným pojmem, jak se odkazovat ke 

zkušenosti s uměleckým dílem, jelikož autor akcentuje požadavek, aby díla působila přímo na 

nervový systém toho, kdo vstupuje do kontaktu s dílem. Na druhou stranu bych ale mohla 

namítnout, že Deleuze se vymezuje vůči subjekt-objektové polarizaci této zkušenosti, která 

spočívá v jasném určení pozic individualizované percepce směřující k totalitě výkladu díla 

prostřednictvím emoční roviny recipienta na jedné straně a prostřednictvím autorské intence na 

straně druhé.  

Pojem recepce ale dle mého uvážení zapadá do kontextu mé teorie lépe, jelikož se obrací 

směrem ke kontextu zkušenosti, který sám působí jako dynamicky se proměňující celek 

podporující aktivitu recipienta. 
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2  Deleuze a umění 

2.1  Umění: Jak jej definovat? – Ruptura 

Jak bylo řečeno výše, umění spolu s vědou a filozofií jsou pro Deleuze a Guattariho tři velká 

centra lidské tvořivosti.. Jednotlivá gesta tvořivosti přináší rytmus do prostředí absolutní 

rychlosti chaosu, ohýbají jej a zároveň i distribuují. Touto činností dochází k ustanovení 

prostoru „plošiny“, v rámci které lze uvažovat i o fixaci forem.  

V textech, které Deleuze publikuje samostatně, i v těch, vzniklých ve spolupráci 

s Guattarim, patří umění mezi opakovaně se vyskytující témata. Důležitými jsou pro mne 

rovněž pozice, z jaké o dílech píší, a způsob, jakým tak činí. Jejich přístup k umění i výběr 

konkrétních děl se totiž liší. Napříč texty tak můžu pozorovat případy, kdy autoři aplikují 

filozofický koncept na rovinu uměleckého díla – vysvětlují dílo prostřednictvím konceptu 

(Logika smyslového vnímání). Druhou rovinou je ilustrace, kdy využívají konkrétní umělecká 

díla jako nástroje ilustrující filosofický problém (Cézanne a afekt). Dále mohu uvažovat 

i o existenci pozice, která slučuje umění a filozofii (například problém způsobu čtení Tisíce 

plošin). Žádná z těchto pozic ale není Deleuzem, v některých případech ani Guattarim, plně 

realizována, a pokud na ní autor chvíli staví, záhy ji boří a obrací pozornost čtenáře k tomu, že 

ani jedna z pozic není intencionální, jelikož on sám aktualizuje umělecké dílo z pozice filozofie 

(Conway, 2014, s. 29–30). 

Perspektiva, kterou v této práci generuji já, je perspektivou recipienta, která není viděna 

coby reflexivní, ale podobně jako v případě Deleuze kreativní, a představuje aktualizovanou 

rovinu recipienta v prostředí umělecké kreativity. 

Nejprve se zaměřím na způsob, jakým autoři obecně vymezují oblast umění, konkrétně 

na to, jak je jimi popisován vznik díla. Umělecké dílo je jimi definováno s ohledem na čas, 

jelikož jeho základním rysem je, že uchovává. Nejde ovšem o uchovávání konkrétní 

vzpomínky, ale o bloky počitků, které jsou složeninamy perceptů a afektů.8 Tyto základní 

konstituční prvky díla, ale nelze vztáhnout k individualizované rovině recipienta. Mimo 

časovou rovinu je konstituce díla rovněž závislá na látce, i přes to, že jejich temporalita není 

shodná, prostřednictvím látky dosahují bloky počitků trvání. 

                                                           
8 V případě uvažování o počitkových blocích je nutné uvědomit si, že percepty nelze vnímat jako jednotlivé 

percepce. K ničemu konkrétnímu totiž nereferují, nejsou vjemem samotným, ale značí děním vjemu. Podobně 

afekty není možné ztotožnit s konkrétní afekcí – proměnou naladění fixovaného na vnímající subjekt. Afekty jsou 

v tomto případě uchopeny percepty v pocitové rovině (Deleuze, Guattari, 2001, s. 142).  
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V tomto spojení, časové roviny a látky, Deleuze a Guattari představují vlastní pojetí 

materiality vjemu.9 Techniky, pomocí kterých umělci vytváří tyto složeniny, zakládají stylovou 

různorodost umělecké exprese. Deleuze a Guattari se nezajímají o konkrétní motiv díla, který 

by izolovali a posléze analyzovali, ale snaží se určit typy složenin bloků počitků, 

prostřednictvím kterých se dílo děje.10 

Proto, pokud se v rámci Deleuzova a Guattariho pojetí uměleckého díla objevuje 

„podobnost“, nejdená se mimetickou funkci uměleckého díla. V případě jejích přístupu umění 

nejde o vnější nápodobu vzoru, ale o moment, kdy dochází k ustanovení pásma podobných 

rymických celků, které nedovolují jasné odlišení forem, jedná se o ne-podobnost, non-

reprezentativní a non-narativní vztah. V takové situaci dochází k pohybům stávání se, které 

jsou událostí díla. (Deleuze, Guattari, 2001, s. 156). 

Na tomto místě bych chtěla shrnout, že Deleuze a Guattari hovoří o konstituci 

uměleckého díla na pozadí dvou dominantních motivů, kterými jsou čas – temporalita, kterou 

dále rozvíjejí prostřednictvím rytmu, kterým zároveň uvozují i prostorové implikace, určené 

teritoriální povahou díla. Dílo, o kterém autoři hovoří je také definováno svojí nezávyslostí na 

subjektivních percepcích, samo se totiž stává tělem, které vzniká jako prostor, kde dochází 

k prolínání rovin. Vytváří kontrapunktické momety, umění je ritornelem.11  

Dalším podstatným rysem umění je jeho schopnost způsobovat trhliny 

v zautomatizovaném chápaní, neděje se tak skrze přenos jednotlivých informací, ale skrze 

tělesný prožitek. V Logice smyslového vnímání Deleuze tuto schopnost umění působit přímo 

na nervový systém recipienta popisuje skrze malbu, v Obraz-pohyb a Obraz-čas ji situuje 

v prostředí kinematografického obrazu. V Logice smyslu pak prostřednictvím literatury 

a básnického obrazu.12  

                                                           
9 V Proustovi a znacích Deleuze píše o typologii znaků, které jsou všechny založeny v materialitě, konkrétně 

způsobu, jakým jsou přenášeny. Podle Deleuze jsou různé typy znaků neustále vázány na objekt, který funguje 

jako nosič. Pouze znaky umění jsou podle něj vyvázány z tohoto těsného vztahu, jelikož percepty a afekty jsou 

vytržené z roviny individuálního prožívání (Deleuze, 1999, s. 50–52). 
10 Deleuze a Guattari představují tři stupně složenin-bloků počitků. V prvním, se za pomocí vybrací ustanovují 

prosté počitky, které následně vstupují do vzájemného sevření, ve kterém dochází k oboustranné reakci. V poslední 

úrovni se počitky opětovně vzdalují a. V tomto procesu přibližování, resonance a  ústupu vznikají nové bloky 

počitků.  (Deleuze, Guattari, 2001, s. 146). 
11 Ritornel používají Deleuze s Guattarim jako pojem odkazující k pronikání dvou rovin v kontrapunktu. Ritornel 

je opakující se motiv. Opakování, periodický návrat, zakládá teritorialitu ritornelu (Deleuze, Guattari, 2010, s. 

354–355). 
12 Právě v tom identifikuji tendenci užívat umělecké dílo coby ilustraci, kterou vidím jako problematickou v rámci 

rhizomu v umění. Autor vytváří klasifikaci, která je jištěna institucionálně, nezajímá se o ontologii kategorie 

uměleckého díla, ale v již etablovaných dílech se snaží poukázat na to, do jaké míry je to které dílo naplněno 

potencialitou rhizomatických rysů. 
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Každý z možných způsobů uměleckého vyjádření využívá jiného expresivního gesta 

založeného na specifičnosti jeho materiality jako média – materiálního nosiče, což je 

pochopitelné, protože jejich zobrazivé možnosti se liší. Tato práce ovšem chce čtenáři 

představit vizi uměleckého díla, které je založené i na jiném druhu materiality, a to právě na 

materialitě vjemu. Na základě této změny je přípustné zde uvažovat o uměleckých dílech 

v širším měřítku a aplikovat koncepci kreativního potenciálu komunikace napříč různými druhy 

umělecké exprese. Problém mediální determinace uměleckého díla lze jednoduše vyřešit i tak, 

jestliže přijmeme, že gesto, které vidíme v malbě, může být frázované jako hudba, hudba může 

naopak vytvářet obrazné krajiny. V prostoru současné umělecké scény se jednotlivé žánry 

vzájemně prolínají a vytváří kompozitní krajiny díla, uvádějící v chod různá strojová 

uspořádání. Proto, když v této práci hovořím o uměleckém díle, nepracuji s konkrétním 

způsobem umělecké exprese. Chci totiž poukázat na to, že na základě užití Deleuzových 

koncepcí lze uvažovat o teorii obecného modelu umělecké komunikace. 

Deleuze a Guattari uvažují o materiální podstatě umění v několika ohledech, přičemž 

východiskem jejich úvah je odklon od materialismu znaku směrem k uměleckému znaku, který 

je dematerializovaný a odhaluje esenci. Martin Charvát shrnuje specifika uměleckého znaku: 

„Odhalují esenci, respektive nacházejí svůj význam v esenci. Tato esence je virtuální, ale 

reálná, to znamená, že je imanentní v jednání a myšlení, aniž by byla buď jednáním či myšlením 

plně vyjádřená. […] neboli znak sice designuje objekt, ale zároveň signifikuje něco odlišného, 

protože existuje svět esencí, čistě duchovní svět“ (Charvát, 2016, s. 124–125). 

Z hlediska geneze je historický vývoj estetické koncepce materiality patrný na pozadí 

formalistických teorií a jejich zaujetí pro čistě vizuální aspekty díla (Greenberg, 1998, s. 36–

37) a myšlenkového směru strukturalismu zvažujícího význam kontextu pro možnosti 

komunikace.13 V situaci současného umění se ale objevuje nutnost redefinice materiality tak, 

aby se vyrovnala i s novými způsoby exprese, jako jsou například konceptuální umění, 

digitalizace, kolaborace a instalace. Kde ale situovat takovou materialitu a prostřednictvím 

čeho nahlédnout její povahu? Jako možný prostor pro vystavění koncepce nové materiality se 

tak nabízí událost.  

                                                           
13 Tento text bude nadále čtenáře seznamovat s vybranými strukturalistickými koncepcemi především Jana 

Mukařovského a Romana Jakobsona. Mukařovského estetika zvažuje materialitu uměleckého díla v několika 

úrovních, a to při rozdělení díla na dílo-věc a dílo-znak, a posléze jako nástroj kontextualizace díla, skrze 

estetickou normu, funkci a hodnotu. 
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Pracuji tak s představou materiality, která zahrnuje všechny relevantní údaje vztahující 

se k fyzické existenci díla, zároveň ale tato koncepce materiality obsahuje zapojení tělesnosti 

recipienta skrze smyslové vnímání, stejně jako ostatní znaky přítomné v procesu recepce.14  

Podobně do problému vztahu komunikace a umění vstupuje i Martin Charvát 

v publikaci Gilles Deleuze. Asignifikantní sémiotika, kde shrnuje, že: 

 

 umění tedy funguje jako médium k dosažení odlišného stavu, funguje jako bod, ze 

kterého lze vést další a další linie, ba dokonce v sobě, v záhybech jednotlivých linií, barev 

a veršů, vět obsahuje svět naprosto odlišný, který se takto nabízí, který se takto otevírá. 

Krátce řečeno, umění pracuje s tím, že zasahuje naši tělesnost (Charvát, 2016, s. 46). 

 

Tato představa materiality uměleckého díla je tak založena v Deleuzově a Guattariho 

uvažování o materialitě znaku. Přijímám autory deklarovaný odklon od situování zkušenosti 

recepce mimo dílo jako fyzického objektu směrem ke zdůraznění znakové povahy díla 

a zkušenosti s ním. I přes dematerializaci znakového režimu ale mluvím o materialitě, jelikož 

i když znak má zástupnou funkci, nikdy nevyjadřuje objekt plně, a musí být proto neustále 

aktualizován prostřednictvím zapojení nervového systému recipienta a zároveň i aktualizací 

složeniny ostatních znaků konstruující kompozitní povahu díla a strojové uspořádání recepce. 

Umělecký znak, potažmo umělecké dílo jsou nadány potenciálem aktualizovat percepční 

složeniny prostřednictvím ruptury. 

Potenciálně je jakékoliv umělecké dílo schopné způsobit rupturu v zavedeném způsobu 

chápání a touto prasklinou dát průchod tvořivým silám chaosu, které narušují pohodlnost již 

zmapovaného teritoria a umožňují započít nové linie stávání se, které posouvají jedince směrem 

k ustanovení nové teritoriality. Motiv trhliny rezonuje celým Deleuzovým dílem, například 

v již zmíněné Logice smyslu v kapitole O vulkánu a porcelánu, kde problém praskliny 

interpretuje skrze čtení Fitzgeralda, u kterého ho fascinuje právě koexistence velké síly 

a křehkosti. Prasklina je pro Deleuze tím, co umožňuje tvořit, ale skrývá nebezpečí destrukce. 

Mnohokrát připomíná, že veliké věci ani filosofické pojmy se nerodí z radosti a euforie, ale 

z nutnosti. Jestliže je jedinec vystaven něčemu, co silně otřásá jeho zavedenými strukturami 

                                                           
14 Pojetí samotné materiální povahy uměleckého díla v této práci vychází z Delezova a Guattariho pojetí znaku. 

Nutnost uvažovat o vztahu materiality a zkušenosti s uměleckým dílem pak vychází z kritiky kognitivistické 

přístupu Artura Danta k otázce definice umění. Podle Diarmuida Costella je Dantova ontologie uměleckého díla 

založena na hledání významu díla a jeho následné interpretaci, je přitom ale opomíjena materiání povaha díla i 

vztah mezi materiálem-médiem a významem (Costello, 2007, s. 85, 87). Interpretace v Dantově pojetí neposkytuje 

žádnou  správu o afektivní rovině recepce, naopak materialita díla podle Costella vzdoruje přímočaré interpretaci 

(Costello, 2007, s 89). 
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zacházení se světem, je svědkem odrazu jiného světa, artikulace nového teritoria se tím stává 

nutností. 

Umělec/autor/kdokoliv může popraskat, ale pouze na povrchu, jakmile se prasklina 

začne šířit do hloubky nitra, narušuje stratifikaci a způsobuje zkázu, která se projevuje coby 

neschopnost artikulace. „Když Fizgerald a Lowry mluví o této netělesné metafyzické prasklině, 

když v ní vidí jak místo, tak i překážku svého myšlení, místo, kde je pramen jejich myšlení, 

i místo, kde tento pramen vysychá, jak smysl, tak i ne-smysl, děje se tak se všemi oněmi litry 

alkoholu, které vypili, které v těle prasklinu aktualizovaly“ (Deleuze, 2013, s. 168).  

I přes to, že Deleuze ukazuje prasklinu jako událost kreativity, neustále si s ní spojuje 

i otázku konzistence. Jde o to nepopraskat, zachovat si možnost artikulace, učinit to, co mne 

trýzní, viditelným a tím umožnit sdílení. Oproti Deleuzovi akcentuji spojení mezi trhlinou 

a konzistencí jinak. Intenzita vjemu může způsobit rupturu, ale jestliže chci udržet konzistenci, 

která vytváří možnost vypovídat, sdílet atd., je nutné obracet se k reprezentaci.  

Důvodem, proč se obracím k reprezentaci, je, že naléhavost, se kterou se skutečnost díla 

vrací zpět a přímo zasahuje nervový systém recipienta, zde neuchopuji jako výsledný stav 

způsobený překonáním chaosu, ale coby důsledek vztahu mezi řádem a chaosem. Své tvrzení 

opírám o formu pohybu paměti, kterou nacházím u Henriho Bergsona. Ten odkazuje k tomu, 

že paměť je nositelem reprezentace jelikož veškeré dění, tedy prezence, se tak vždy dává 

jakožto reprezentace. Tato myšlenka mne tak znovu navrací k otázce legitimity odmítnutí 

reprezentace a komunikace v rámci Deleuzovy a Guattariho filozofie.  

Neustále se vracím k textům, dokládajícím, že Deleuze a Guattari nepřisuzují umění 

komunikační potenciál. Komunikaci v nich formulují jako nekreativní přerozdělování 

domněnek a názorů soupeřících o univerzální platnost. Naopak kreativní potenciál umění, jak 

bylo řečeno výše, spočívá ve schopnosti způsobovat rupturu ve zvykovém chápání pomocí 

přímého působení na tělesnost. Pro lepší pochopení toho, jakým způsobem se tak děje, je nutné 

přiblížit se k tomu, jak s konceptem vnímání a paměti Deleuze a Guattari pracují. 

U Bergsona, podle Josefa Fulky, není možná existence žádného aktu vnímání, který by 

nebyl založený na paměti (Fulka, 2000, s. 26). Bergson ve spise Hmota a paměť (2003) 

rozlišuje dva druhy paměti:  

 

První sídlí v organismu a není ničím jiným než souborem rozumně utvářených 

mechanismů, zaručujících vhodnou odpověď na možné výzvy. […] Druhá paměť je 

opravdová. Disponuje stejnou extenzí jako vědomí a pohybujíc se vskutku v definitivní 

minulosti a ne, tak jako paměť první, v neustále počínající přítomnosti, zachycuje a pořádá 
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jeden po druhém všechny naše stavy, jak postupně probíhají, ponechává všem faktům 

jejich místo, a v důsledku toho jim přiřazuje i vlastní datum (Bergson, 2013, s. 133). 

 

Bergsonovo vymezení dvou druhů paměti je čistě ilustrativní, jelikož o vnímání můžeme 

mluvit až v případě, kdy se oba tyto druhy spojují. Minulost  je tak rovnocenná vůči tomu, co 

se odehrává v přítomnosti, až vztah vzpomínky a dění uvozuje konstrukci vjemu, který je 

kontinuální a neabstraktní. „Vnímání nemá být založeno na abstrakci, má se naopak soustředit 

na konkrétní mnohost a rozmanitost idejí vznikajících v našem duchu“ (Fulka 2003, 23). 

Souhlasím s Fulkou, že dění aktuálního vjemu je podle Bergsona pro recipienta přístupné jedině 

jako reprezentace, která přispívá ke kontinuitě procesu vnímání. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že pro ustanovení reprezentace je nutná paměť (Fulka, 2003, s. 33). Začlenění paměti 

v rámci procesu vnímání se odehrává prostřednictvím dvou pohybů, a to uchovávání obrazů 

a komprese vjemů. Přítomnost obou pohybů zakládá vztah vzpomínky a vjemu a zakládá 

myšlení jako tok, nikoliv jako fázované okamžiky. 

Deleuze a Guattari přebírají povahu tohoto pohybu, když se snaží čtenáři představit 

základní charakteristiky rhizomatického myšlení. Rhizom se rozvíjí podle konkrétní potřeby 

prostředí, k individuaci dochází prostřednictvím afektu, heaceitas. V Deleuzových textech si 

všímám jeho zaujetí rovinou imanence, která pro něj znamená kontinuální tvořivý pohyb. 

Později, například v Tisíci plošinách, k ní čím dál častěji připojuje i rovinu konzistence, ta je 

místem, kde se koncentruje reprezentace a dlouhodobá paměť. I přes to lze cítit, že pro Deleuze 

je rovina imanence zajímavější z hlediska kreativního vývoje, pokud si ale znovu připomenu, 

jak Bergson zakládá kontinuitu vjemu, není možné, aby se Deleuze vyhnul přijetí roviny 

konzistence a tím i reprezentace jako součásti kreativity. 

V Proustovi a znacích můžeme narazit na mnoho příkladů ilustrujících tuto situaci. 

Vzpomínka je vyvolána jaksi mimovolně bez racionální příčiny a zasahuje tělo zcela 

nečekaným přívalem přidružených vjemů. Znovu tak objevuje/vynalézá svoji minulost. 

Vzpomínka tak nefunguje jako vyvolání extrahovaného momentu, jelikož jak trefně shrnuje 

Michaela Fišerová:  

 

bytí nelze zopakovat jinak než vytvořením nové variace, nikdy však nelze 

dosáhnout totožnosti s předchozím projevem, s každým opakováním dospíváme jen 

k diferenci. Pokud přijmeme ontologickou kategorii stávání, můžeme souhlasit s tím, že 

nelze opakovaně zažít ten samý afekt prostřednictvím opakování jeho znaku  stávání 
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zabraňuje opakovanému vyvolání stejného afektu, protože v minulosti a dnes prožívám 

vždy jinou událost (Fišerová, 2016, s. 455).  

 

I když prasklina otevírá možnost myslet jinak a čistí náš myšlenkový obraz od nánosu 

přetrvávajících klišé, musí zůstavovat v poli reprezentace, jinak totiž hrozí buď naprostá ztráta 

možnosti identifikace recepčního rámce, nebo ztráta konzistence vůbec a s ním i ztráta 

možnosti jakéhokoliv sdílení.  

Dalším zajímavým aspektem je to, jakým způsobem prvek ruptury zasahuje společenskou 

představu o procesu vzniku uměleckého díla. Geniální umělec je často portrétován jako 

rozervaný, jako ten, kdo toho viděl až mnoho a nyní se zmítá ve víru váhání a nepochopení, ze 

kterého se z čista jasna vynoří geniální dílo jako svědek umělcova vnitřního trýznění. Je ale 

proces tvorby uměleckých děl opravdu tak destruktivní?  

Domnívám se, že nikoliv. Umělecké dílo, stejně jako pojmy jsou vytvářeny z nutnosti, která 

umělce svírá, jsou produktem nutkavé myšlenky. Ale podstatou stále zůstává konzistence, 

schopnost držet pohromadě, gesto, kterým autor „staví dílo na vlastní nohy“. 

Deleuze si je vědom nutnosti zachování konzistence, ale zároveň se staví vůči 

reprezentaci, která by ji zaručovala. 

Chtěla bych se nyní posunout dále a představit čtenáři možný důvod Deleuzova postoje, 

a to že Deleuzova nedůvěra v reprezentaci jako princip, obraz světa, pramení ze čtení 

Kantových Kritik, jejichž ozvěny můžu stopovat i napříč jeho samostatnými i kolaborativními 

pracemi Následující část práce tak čtenáři osvětlí základní principy Deleuzovy kritiky Kanta 

a přispěje tak k pochopení gesta odmítnutí reprezentace a komunikace. 

2.2 Problémy kritiky, problémy soudnosti 

Stejně jako další dva autoři (Lyotard a Derrida), jejichž myšlenková východiska byla vybrána 

jako hlavní opěrné body této práce, i Deleuze pociťuje nutnost vypořádat se s Kantovou 

filozofií. Jestliže se předmět této práce zabývá pozici Deleuzovy filozofie v situaci současného 

umění, je nezbytné věnovat pozornost i Deleuzově čtení Kanta a vyzdvihnout ty momenty jeho 

analýzy, které mne mohou posunout dále. S ohledem na téma práce mne tak bude zajímat 

především jeho uchopení poslední Kantovy kritiky a možné důsledky jejího post-kantovského 

čtení. 

Deleuze se v počátečním období své tvorby věnuje jednotlivým autorům a vytváří 

specifickou podobu dějin filosofie. Nepostupuje přitom obvyklou metodou historického 
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výzkumu, nepoužívá deskripci a její výklad, ale usiluje o vytvoření dialogu mezi sebou 

a obrazem autora, který vytváří. Především otázka, co to znamená „dělat“ historii filosofie, 

vyvstává v jeho textech neustále. Deleuzovy historické práce, rekonstruující koncepce jím 

vybraných autorů, se vždy odehrávají na dvou úrovních, kdy jednotlivé autory čte a představuje 

jako revoluční dobové figury, ale zároveň poukazuje k současné filosofii, v jejímž rámci 

uplatňuje vlastní perspektivu a zájem o konkrétní témata.15 Podstatné je také uvědomit si, že 

Deleuzova kritika nekritizuje ve smyslu toho, že by pouze ukazovala na fatální nedostatky 

Kantovy filosofie, ale ukazuje její produktivní povahu.16 Podobné duality přístupu si můžeme 

všimnout i v případě, kdy srovnáváme předmluvu k anglickému vydání jeho knihy Kantova 

kritická filozofie (1984), kde Barbara Haberrjam zmiňuje část dopisu Michelu Cressoleovi, 

v němž Deleuze situuje význačnost postavení této knihy mezi ostatními texty věnující se historii 

filosofie, s rozhovorem mezi Deleuzem a Jeanem-Noëlem Vuarnetem, publikovaným 

v Pustých ostrovech (2010). V případě prvního textu poznamenává, že píše o nepříteli a snaží 

se odhalit mechanismy stojící v pozadí jeho práce. V druhém případě pak vyzdvihuje nutnost 

pokory a lásky vůči, tomu, co se stává předmětem naší kritiky.17 Deleuze tedy ke čtení Kanta 

přistupuje jaksi ze středu problému, s pokorou sám sebe situuje uvnitř autorem ustanoveného 

systému a představuje základní postuláty Kantova projektu, jen proto, aby mohl zevnitř testovat 

pružnost jejich hranice (Deleuze, 2010, s. 155). 

Deleuze se v mnoha textech ke Kantovi opakovaně vrací, já se však zaměřím jen na 

vybrané aspekty, a to na vztah empirické a transcendentální kritiky, vyznačující hlavní osu 

Deleuzových komentářů Kantovy filozofie, jež určuje primát Kritiky soudnosti a myšlenku 

dvojího schematismu, který tento problém dále rozvíjí. 

Ve své druhé knize nazvané Empirismus a subjektivita (1991), se (jak napovídá název) 

Deleuze zabývá subjektivismem u Davida Huma, přičemž akcentuje převážně snahu o nalezení 

principu, pomocí něhož dochází ke zformování subjektivity a s ním spojených podmínek 

možného poznání.  

Význačnost Humovy empirické kritiky konstrukce subjektivity staví Deleuze oproti 

Kantově transcendentální kritice. Kant sám v Prolegomenech zmiňuje dluh, který vůči Humovi 

                                                           
15 Jak píší Deleuze a Guattari v textu Co je filosofie?: „Dějiny filosofie je možné srovnat s uměním portrétu. 

Cílem není „dosahovat podobnosti“, tj. opakovat, co filosof řekl, nýbrž vytvářet podobnost tím, že odkrýváme 

rovinu imanence, kterou založil, a nové pojmy, které vytvořil“ (Deleuze,Guattari, 2001, s. 51). 
16 Tento přístup lze vztahovat i k jiným textům, kde Deleuze uplatňuje kritický přístup vůči různým autorům. 

Například v závěru Podle čeho poznáme strukturalismus, kde píše: „ Přísně vzaté knihy proti strukturalismu 

(nebo proti novému románu) nemají žádný význam: nemůžou zabránit produktivitě strukturalismu/…/Nijaká 

kniha proti nim by neměla význam; závažné jsou jen knihy, které jsou za něco nového a umí to produkovat.“ 

(Deleuze, 2010, s 218.) 
17 Srov. (Deleuze,1984 s. 15) a (Deleuze, 2010, s. 71). 
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má za to, že jej jeho čtení „probudilo z dogmatického spánku“. Vesa Ottinen, která se věnuje 

vztahu myšlenek tří výše zmíněných autorů (Huma, Kanta, Deleuze), upozorňuje, že plná šíře 

Humova vlivu na Kantovu filosofii není zřejmá, můžeme se však domnívat, že Kant ještě před 

formulováním svých slavných kritik prochází fází zaujetí empirismem (Oittinen, 2012, s. 126). 

Lze se tak domnívat, že toto probuzení je možné stopovat v jeho kritice empirismu přítomné 

v Kritice čistého rozumu, ovšem, vzhledem k provázanosti Kantova kritického díla, je stejně 

dobře možné tvrdit, že tento motiv je přítomný ve všech třech Kritikách.  

Pozice zohledňující možnosti původu schopnosti poznání u těchto dvou autorů je 

diametrálně odlišná, v některých případech až zrcadlově opačná. Ottinen poznamenává, že 

v situaci, kdy Humova epistemologická teorie není schopna uspokojivě vysvětlit původ vědění, 

jeví se Kantova doktrína a priori jako logické vyústění nedostatků Humovy teorie (Oittinen 

2012, s. 129). Zatímco Hume situuje poznání pramenící z vnímané zkušenosti, kterého není 

nikdy a v žádném případě dosaženo implementací zdůvodnění – a priori, Kant oproti tomu 

tvrdí, že poznání není možné dosáhnout bez a priory dané struktury – syntézy matérie 

vnímaných faktů a formy dané intelektem. Pro Kanta je poznání aktivní proces syntézy, kde 

hrají dominantní roli inteligibilní schopnosti subjektu. Syntéza je vyjádřena soudem, v němž je 

jednotlivost subsumována pod obecnou kategorii. 

Deleuze se snaží obhajovat Humova stanoviska a namítá, že i navzdory Kantově kritice 

Huma, poukazující na nedostatečnost empirismu viděnou v absenci soudu jako aktivní syntézy, 

i zde autor usiluje o nalezení formy syntézy, která by konstituovala poznání. Deleuze toto 

ilustruje na konstituci subjektu, který překračuje empiricky vnímatelné fakty dané vědomím. 

V Humově teorii je tak podle Deleuze Ego – Já dané. Pozitivním aspektem této myšlenky je 

pro Deleuze především vymanění se z kartesianské představy subjektu coby pozadí/prostoru, 

na kterém se promítají vnímané fakty/ideje a které se liší od vnímaných faktů nebo idejí 

samotných. Deleuzova reinterpretace Huma spočívá právě v tom, že jej situuje jako opozici ke 

Kantovi tak, že Humův empirismus rozpouští subjekt v neustále se měnícím toku vnímaných 

faktů a vjemových percepcí. Subjekt tak nehraje aktivní roli ve vytváření Ega, ale odkazuje 

k pasivní syntéze18 subjektu.  

Lze tedy na závěr shrnout, že ona Transcendentální kritika, reprezentovaná Kantem, 

trpí podle Deleuze metodologickým nedostatkem – redukcí, jelikož hledá podstatu, která by jí 

dodávala esenciální jistotu, přičemž tato podstata, jako vzor nebo standard pro aktivní syntézu, 

leží mimo zkušenost subjektu. Oproti tomu u Huma Deleuzem situovaná Empirická kritika 

                                                           
18 Vesa Oittinen upozorňuje na to, že tento termín není přímo Humův, ale Deleuze si jej pro svoji interpretační 

práci vypůjčuje od Husserla (Oittinen, 2012, s. 137).  
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nehledá vzor pro možnosti svého působení externě, ale zůstává imanentní – subjekt je 

konstituován z toho, co je dáno. 

2.3 Obraz myšlení a dvě podoby schematismu 

Ještě dříve než Deleuze věnuje Kantovi samostatnou knihu, zabývá se srovnáním jeho kritické 

metody s kritickým přístupem Nietzscheho. V kapitole z knihy Nietzsche a filozofie (2016) 

stručně nazvané Kritika formuluje základní rozpor Kantovy kritiky směřující především vůči 

situaci, kdy kritika rozumu „probíhá ze strany rozumu samého“ (Deleuze, 2016, s. 158). Kant 

se tak podle Deleuze nutně staví mimo systém, ze kterého ale není schopen vystoupit, i přesto 

se tak ale snaží učinit prostřednictvím formulace obecných podmínek možné zkušenosti. 

Otázka původu, nebo počátku je pro filozofické zvažování možnosti poznání zásadní. 

Deleuze k tomuto úkolu přistupuje jako k odkrývání terénu, ve kterém jsou jednotlivé otázky 

pokládány a který jim slouží jako jednotná platfoma – obraz myšlení, který legitimizuje 

specifickou praxi.  

Deleuze představuje pojem obrazu myšlení ve spise Nietzsche a filosofie, v pasáži, kde 

píše o dogmatické, klasické nebo tradiční koncepci filosofie (Deleuze, 2016, s. 178–181) a 

snaží se zde poukázat na zásadní nedostatek filozofického myšlení, který brání realizaci kritiky. 

Dogmatický rys obrazu myšlení Deleuze dále rozvíjí v Diferenci a opakování (2004), kde je 

obraz myšlení uchopen jako režim, skrze který filozofie prezentuje svůj původ, jako výchozí 

bod odkazující ke stavu, který ji předchází (pre-filozofie), představuje tedy způsob legitimizace 

kategorie přirozenosti myšlení (Deleuze, 2004, s. 167–168). 

Jestliže má filosofická kritika být myšlena coby dotazování se, které odhaluje 

nevykazatelné předpoklady a tvrzení, je nemožné udržet obraz myšlení jako zákonité platformy 

veškerého myšlení19. Dle Deleuzova přístupu musí být kritika v tomto aspektu radikální a vždy 

poukazovat na jakýkoliv domnělý počátek, ze kterého by mohla být vyvozována fixní identita 

– jasná reprezentace. Reprezentativní myšlení je podle Deleuze charakterizováno nelegitimním 

nárokem na postihnutí podstaty všeho myšlení, jelikož je založené na rozpoznání, na totožnosti 

subjektu a objektu. Reprezentace jako akt rekognice může být podle Deleuze i součástí jiných 

systémů, jestliže je ale vyzdvižena na úroveň principu, dochází ke konstituci obrazu myšlení 

(Deleuze 2004, s. 180–195). 

                                                           
19 Kant v Kritice čistého rozumu popisuje funkci filosofie jako systematizaci veškerého poznání skrze 

dokazování legitimity různých výroků, platných vědeckých výpovědí. 
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Kant v Kritice čistého rozumu vytváří celý epistemologický systém, novou metafyziku. 

Zamýšlí se nad možností poznání rozumem a smysly, ale především pokládá otázku, jak je 

myšlení vůbec možné, tedy jaké jsou podmínky možnosti poznání. Kant ustanovuje 

poznání/myšlení jako proces subsumování názorů pod jednotlivé pojmy, přičemž správnost 

tohoto procesu je zajištěna pomocí schématu sloužícího jako svého druhu vzor ustanovená 

izomorfie vztahů (Kant 2001, 131-132). Schéma již náleží do roviny kategorií i do prostoru 

představ o konkrétním pojmu, a je tedy důležitým přechodem/spojením mezi kategorií 

a smyslovostí. Tento proces spojování nazývá Kant schematismem a bez něj by v autorově 

perspektivě nebylo možné odkazovat k něčemu jako k empirickému poznání. Přitom 

v příslušné části kritiky, kde se autor dostává k definici schematismu, jej vyzdvihuje coby 

tajemnou schopnost naší mysli. Takováto formulace neposkytuje žádnou pozitivní definici či 

analýzu (Kant, 2001, 133). Odhalit více principy utváření empirického poznání je tedy v textu 

Kantovy Kritiky čistého rozumu nemožné, co zde chybí, je dostatečně pevný základ, jakýsi 

princip nebo esence, které by jistily proces schematismu. 

Deleuze zvažuje Kantovy podmínky možné zkušenosti jako založené na modelu 

reprezentativního myšlení. Kantova koncepce totiž determinuje podmínky a tím i podobu celku 

možné zkušenosti. Oproti Kantovu systému vyžadujícímu univerzální a principiální platnost 

Deleuze buduje podmínky zkušenosti založené na reálné zkušenosti, odkazuje tak k ontologii 

zkušenosti v počitku – vjemu. 

V textu Pusté ostrovy Deleuze upozorňuje na Kantovo tvrzení z Kritiky čistého rozumu, 

že obrazotvornost schematizuje bez pojmu. Naproti tomu Deleuze staví schematismus jako 

původní výkon obrazotvornosti ve vztahu k pojmu rozvažování. Bez vztahu ke konkrétnímu 

pojmu rozvažování se namísto schématu vytváří reflexe formy předmětu (Deleuze 2010, s. 68). 

Kant tedy v pohledu Deleuze selhává tím, že vytváří transcendentální kategorie, které 

ale vyvozuje z empirického. Forma kritiky, které je rozum podroben, vycházející zase jenom 

výhradně z kapacity rozumu, vytváří transcendentální iluzi, jež je odhalena, jestliže existují 

entity, které nemohou být dány přímou zkušeností, ale jsou výsledkem série sylogismů 

završených působením rozumu. Užití transcendentálních kategorií tak musí být redukováno na 

pole imanence a zároveň by se mělo zabývat se uspořádáním smyslových rozmanitostí vjemu. 

Právě tento nesoulad směřuje pozornost k třetí Kantově kritice – Kritice soudnosti, jež 

v Deleuzově perspektivě poskytuje základ, ze kterého jsou zbylé dvě kritiky odvozeny (Deleuze 

2010, s. 80).  

Kritika soudnosti tematizuje produkci senzibility, která nemůže být předmětem ani 

součástí poznávacího soudu (Kant, 2015, s. 45). Není zde hierarchie kategorií, která by nadále 



28 

 

determinovala produkci senzibility, určující jsou pouze jejich vzájemné vztahy krystalizující 

v procesu zkušenosti s reálným objektem.20 Oproti Kritice čistého rozumu zde Kant rozvíjí 

pozici obrazotvornosti. V případě první kritiky je přitom obrazotvornost představena coby 

schopnost mysli, která konstruuje možnost poznání tím, že sehrává roli prostředníka mezi 

pojmem a názorem, což jsou základní a neredukovatelné složky zkušenosti. Tomáš Koblížek si 

ovšem všímá, že v Kritice soudnosti je obrazotvornost nadána určitou autonomií vzhledem 

k pojmu. Postupuje sice stále s ohledem na pojem, ale není jím striktně určována (Koblížek, 

2013, s. 158). V Kritice soudnosti se tedy pozornost Kantova zkoumání přesouvá od 

teleologicky směřujících syntetizujících vlastností obrazotvornosti směrem k analýze 

přiměřenosti objektů „věcí přírody“, kde je obrazotvornost jako poznávací schopnost 

konfrontována s hranicemi pojmových schopností vůbec. 

Deleuze si při čtení Kritiky soudnosti všímá svobody obrazotvornosti, která není 

podmíněna autoritě kategorií/mohutností mysli, jako tomu bylo v případě prvních dvou kritik. 

Estetická libost charakterizovaná nezainteresovaností, která nepředpokládá žádnou legislativní 

moc nad objekty, je tedy nezávislá na rozvažování i rozumu. Zcela zásadní je podle Deleuze, 

že Kritika soudnosti představuje tři paralelní geneze: na straně vznešeného je to geneze souladu 

rozumu-obrazotvornosti; na straně zájmu spjatého s krásnem je to geneze souladu 

obrazotvornosti-rozvažování odpovídajícímu krásnu v přírodě; na straně génia pak geneze 

souladu obrazotvornosti-rozvažování odpovídající krásnu v umění (Deleuze, 2010, s. 79). 

Jejich soulad však není dán a priori, není předurčený ani vlastní, ale lze jej pouze předpokládat, 

jelikož je až výsledkem geneze založené ve zkušenosti.  

Jestliže se na způsob Deleuzova čtení Kritiky soudnosti podíváme perspektivou jeho 

zájmu o smyslové vnímání a možnosti kreativního aktu, jeví se problematika vznešeného coby 

prostoru pro situování diference jako vyvstání čisté přítomnosti, analýza vznešeného sahá dál 

než analytika krásna (Deleuze, 2010, s. 82). Právě vznešené může být cestou jak překonat 

totalitu podmínek možnosti zkušenosti konstruovaných na základě abstrahovaných kategorií 

a nahradit ji diferencí jako původní podmínkou zkušenosti. Pocit vznešeného je tak možné 

chápat coby původní podmínku zkušenosti, jelikož vzniká diferencí sil rozvažování 

a imaginace. V případě Deleuze je v popředí vždy jeho zájem o tvorbu, charakterizovaný 

otázkou: jak je vůbec možné vytvořit cosi nového?  

                                                           
20 Jsou-li schopnosti obrazotvornosti, rozumu a rozvažování v harmonii, dochází k pocitu libosti, jestliže jsou ve 

vzájemném konfliktu, dochází k produkci bolesti. 
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Kantova syntetická koncepce estetiky je založena poměrově, pracuje s harmonií 

a úměrností, přičemž obecným předpokladem tohoto měřítka je člověk, který naplňuje onu 

syntézu v rámci subjektivního soudu (Kant, 2015, s. 59). 

V případě vznešeného ovšem estetická syntéza přestává fungovat. Pro Deleuzovu 

perspektivu je vznešené tím, co osvobozuje imaginaci z područí transcendentálních podmínek 

možností a umožňuje zavedení transcendentální ideje jako genetického problému, jehož řešení 

spočívá ve smyslovém vnímání.21 Podle Stephena Zepkeho je pak syntéza u Deleuzova pojetí 

estetiky nemožná, jelikož vjem představuje „jednotu mysli a přírody […] kdy jednota je 

diferencí“ (Zepke, 2011, s. 22). 

Předpoklad možného souladu spolu s nezainteresovaností je tím, co může jednotlivce 

uvádět do pole transcendentálního, pre-individuálního, do zóny potenciálních energií ve stádiu 

prozatímní rovnováhy. Deleuzova kritika Kanta tak vytváří prostor pro konstituci virtuálního 

jako principu tvorby podmiňujícím aktuální. Nečiní tak ve smyslu determinace, ale působí spíše 

jako síla umožňující manifestaci aktuálního. 

2.4  Problém Deleuzovy teorie umělecké kreativity – rytmus 

Na pozadí předcházející kapitoly je legitimní položit si otázku: „co je možné podržet z Kanta?“ 

– tedy jaké motivy jeho představených koncepcí jsou pro mne využitelné? Hlavním předmětem 

této práce je sféra umělecké kreativity, a proto se mi jeví jako nemyslitelné nezohlednit Kantův 

přínos, který je ovšem v kombinaci s Deleuzovým čtením de-formován a akcentuje pozice, 

které, troufám si tvrdit, by pro Kanta byly až příliš zobecňující.  

Pro další postup této práce tak pro mne zůstává podstatný estetický postoj, jakožto stav 

narušující dominantní pozici rozumu a rozvažování a tím způsobená nerozhodnost 

(nerozumovost) estetického soudu přinášející pátrání po způsobu, jakým jsou věci 

organizovány. Přičemž zde nejde o navození vztahu harmonie, ale o uznání kompozitní povahy 

prožitku, který předpokládá různé druhy relací závislé na konkrétní situaci. Na tuto povahu 

navazuje i materialita vjemu, kdy se setkání s dílem odehrává prostřednictvím tělesného 

prožitku, který pomáhá překovat subjektivní orientaci recepce a ustanovuje vjem jako cestu 

k uchopení díla.  

Pro moje další uvažování tak bude stěžejní představa estetického postoje jako zvláštní 

formy rozšířeného vědomí deautomatizující psychologické struktury sebereflexe. Dále nutnost 

                                                           
21 Anglický přepis Deleuzovy přednášky o Kantovi dostupný z: https://www.webdeleuze.com/textes/68  

https://www.webdeleuze.com/textes/68
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uvažovat o materiální povaze smyslového vnímání a kompozitní povaha zkušenosti 

s uměleckým dílem. Spíše než v analytice krásného jsou všechny tři z těchto motivů 

generované na základě čtení analýzy vznešeného. Ta dle mého názoru lépe odpovídá Deleuzovu 

zájmu o umění jako kreativní centrum lidské tvořivosti, jelikož Kant podle Deleuze „určuje 

krásné jako reflexi formy objektu v obrazotvornosti, zatímco vznešené spočívá v rozrušení, kdy 

se představivost dostává tváří v tvář svým vlastním limitům“.22 Vznešené je tedy tím, co vnáší 

hrozbu chaosu, a tím umožňuje i myslet rytmizaci. Tvrdím proto, že pocit vznešeného jako 

setkání se s jinakostí je původním postojem, který zakládá náš vztah k uměleckému dílu. 

V následující části práce bych se proto chtěla věnovat onomu zakládajícímu vztahu chaosu, 

rytmizace a řádu. 

Představit bezezbytku koncepce, které Deleuzova filosofie čtenářům nabízí, se zdá být 

téměř nemožné, dá se říct, že samotná jejich povaha se vzpírá významovému vyčerpání. Kvůli 

spletitým problémům situace, kterou jsem nastínila, je nutné představit výchozí pozice autora, 

jehož myšlenky tvoří tematickou osu této práce, a vysvětlit důležité pojmy. I přes to, že 

odkazuji k textům Gilla Deleuze, je téměř vždy nutné vyslovovat i jméno Félixe Guattariho. 

Právě v jejich společných spisech je možné hledat ty nejpregnantnější formulace odporu vůči 

komunikaci v kreativní sféře vědy, filozofie a umění.  

Deleuzova a Guattariho filozofie bývá shodně představována jako kreativní nebo 

přesněji coby způsob myšlení zkoumající podmínky radikální kreativity. Problém geneze je 

ústředním motivem pro všechny jeho samostatné i kolaborativní estetické, politické, vědecké 

i filosofické práce. 

V knize Co je filosofie?, jak bylo řečeno již výše, autoři představují filosofii, vědu 

a umění jako tři centra lidské tvořivosti. Přes jejich zásadní nesouměřitelnost, je jim společné 

to, že vytváří druh organizace, kterou lze nazvat jako rytmus, kompozice atd. Každý z výše 

jmenovaných kreativních celků tak činí vlastním způsobem. 

Představu o tom, jak Deleuze vnímá uměleckou kreativitu, nalézám v následující citaci: 

„V jednom velmi poetickém textu D. H. Lawrence popisuje, co činí poezie: lidé si stále 

vyrábějí slunečník, který je chrání a na jehož spodní straně si naznačují nebe, takže pod ním 

mohou zaznamenávat své konvence a zapisovat svá mínění; ale básník či umělec dělá v tomto 

slunečníku trhlinu, trhá dokonce i nebe, aby tudy vpustil trochu vichru osvobozeného chaosu 

                                                           
22 Anglický přepis Deleuzovy přednášky o Kantovi dostupný z https://www.webdeleuze.com/textes/68. 

https://www.webdeleuze.com/textes/68
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a zasadil do tohoto ostrého světla vizi, která se v trhlině ukazuje“ (Deleuze, Guattari, 2001, 

s. 177). 

První otázkou, které čelím, je, zda lze v perspektivě Deleuzovy a Guattariho filozofie 

vůbec uvažovat o teorii umělecké kreativity. Spojení teorie a kreativity může v určitém ohledu 

působit až nepatřičně, zvláště pro ty, kteří celou problematiku vzniku uměleckého díla vnímají 

jako příliš efemérní a tajemnou. Umělec je pro mnohé stále bytostí, jejímž osudem je zešílet 

nebo sejít přičiněním vlastního díla.23 Tato představa, troufám si tvrdit, se pojí s mnoha dalšími 

podobnými myšlenkami a je zdrojem odcizení sféry umělecké kreativity od toho, co jsme si 

zvykli nazývat praktickým životem. Ano, umění je tradičně založeno na autonomii, ale ta by 

neměla sloužit jako nástroj separace. Tvrdím, že Deleuzova filosofie poskytuje možnost, jak 

uvažovat o teorii kreativní produkce uměleckého díla, která přetváří autonomii uměleckého díla 

skrze pojem teritoriality. Autonomie díla, která je Kantem postavena na nezaujatém postoji 

a absentující funkci, se u Deleuze proměňuje v teritorium, které se vykazuje určitým stupněm 

znakové density. Navrhuji, že autonomie tedy vytváří rámec, díky kterému jsme schopni 

rozpoznat kvalitativní změnu prostředí. Tuto kvalitativní změnu je ale možné zakoušet pouze 

v rámci strojového upořádaní, tedy prostřednictvím vjemu přímo působícího na náš nervový 

systém. Deleuze tak navrací celý proces kreativní produkce zpět k vitálnímu fyzickému 

prožitku těla, který ale zbavuje fenomenologické perspektivy subjektivního vnímání a přesouvá 

pozornost směrem k ontologii díla. 

V Logice smyslu, kde Deleuze tematizuje způsob generování významu, můžeme hledat 

i širší základ pro teorii kreativní praxe. Lze říci, že Deleuze se snaží uvést takovou formu teorie 

kreativní praxe, která by obsahovala definovatelné hranice, která chce být pragmatická 

i metodologicky obhajitelná, zároveň ale schopná obsáhnout nároky poststrukturalistické 

metafyziky na přítomnost neurčitosti a proces radikální změny. Vzniká tak představa procesu, 

který by byl nedeterminovaný, ale současně by umožňoval určitý stupeň předvídatelnosti nebo 

kontroly. Je zřejmé, že tyto požadavky vytváří obraz umělecké kreativity založené na paradoxu, 

který se staví coby překážka pro abstrahování jakékoliv funkční teorie. V případě Deleuze je 

tomu zcela opačně, paradox mu slouží jako východisko pro celou jeho teorii kreativity 

založenou na radikálním chápání času.  

                                                           
23 Paradoxně je tato představa udržována umělci. Příběh zkázy umělce zapříčiněné jeho vlastním nadáním se 

vyskytuje napříč uměleckým světem. Například Černá labuť (Aronofsky, 2010) nebo Červené střevíčky (Powell, 

Pressburger, 1948). 
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Takový čas nazývá událostí. Deleuze přibližuje svoje pojetí události v Logice smyslu, 

kde ji vymezuje vůči představě o její nahodilosti. Událost není jen tím „co se prostě stalo“, její 

pravá povaha se odhaluje, až když uvažuji o toku času, až když se něco děje. Zvláštní pojetí 

časovosti je jedním z aspektů, který se v rámci této práce opakovaně objevuje, chtěla bych proto 

představit, jaká je přesně představa času, ze které vycházím. Čas není charakterizován coby 

matematické sčítání okamžiků, které by stále ukazovalo na přítomnost. V takovém pojetí času 

by událost nebyla myslitelná, protože sama odkazuje k jiné modalitě času. Její jedinečná 

dynamika se odvozuje od přítomnosti dvojího typu struktury. Přítomnost jako aktualizovaná 

situace totiž zpřítomňuje zároveň minulost i budoucnost. Výsostné postavení situace-

přítomnosti ve vnímání času je tak narušena. 

V úvodní části Logiky smyslu Deleuze představuje povahu pojmu události na ukázce z 

Alenky v kraji divů a za zrcadlem Lewise Carrola, právě zde nacházím stopy toho, o jakém čase 

Deleuze uvažuje. Když Alenka roste, stává se větší, než byla. Není ale větší i menší zároveň, 

namísto toho se simultánně stává – „je teď větší, než byla před tím, a zároveň se stává menší, 

než bude“ (Deleuze, 2013, s. 9). Čistá událost, kterou Deleuze v této pasáži Alenky nachází, 

zamezuje konstituci přítomného okamžiku díky tomu, že narušuje distinkci minulosti 

a budoucnosti, to je charakteristický rys události a stávání se odkazující se k jiné dimenzi 

času.24  

V této části práce bylo představeno spojení vybraných základních pojmů deleuziánské 

filozofie a definice umělecké kreativity. Rhizomatická povaha umělecké kreativity je uvozena 

rupturou, která vyžaduje nový způsob organizace prostoru – rytmizaci. Zkušenost s uměleckým 

dílem tedy vyžaduje uvažovat o multiplicitě stávání se narušující fenomenologické rozdělení 

recepce na subjekt a objekt. Místo na prožitek jednotlivce je podle Deleuze a Guattariho 

podstatné soustředit se na linie stávání se operující ve specifickém modu temporality – události. 

Následující kapitola se bude zabývat pozicí komunikace ve sféře umělecké produkce, jejími 

základními činiteli a institucemi, které ji zajišťují. Emblematickým pojmem se zde stává 

intepretace, která otevírá možnost propojení sféry díla a recipienta, zároveň ale uvozuje nové 

spektrum otázek směřující k redefinici vztahů výchozích pozic, autora, díla a recipienta. 

  

                                                           
24 Deleuze v Logice smyslu ilustruje zvláštní pojetí času na příkladu Alenky. Představuje čas jakožto Chronos – 

božský, který je jednotou budoucnosti a minulosti, pohybuje se tak v neustálé přítomnosti, ze které dokáže 

uniknout jedině prostřednictvím Aion, ten je právě simultaneitou dění a onou druhou dimenzí času (Deleuze, 

2013. s. 14). 
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3 Interpretace 

3.1 Mapování terénu - Umělec, recipient, kurátor a problém interpretace 

V současné sféře umělecké produkce můžeme s velikou přesností mapovat především dva typy 

institucí konstituující nejširší rámce pro diskusi o významu spojení komunikace a prostoru 

umělecké tvorby, a to galerie / výstavní síně a umělecké školy. Dalo by se říct, že obě zmíněné 

tradiční instituce plní svoji funkci po desetiletí téměř stejným způsobem. Pokud jste se ale 

v současnosti ocitli v prostředí jedné nebo druhé instituce, můžete si všimnout, že se cosi přece 

jenom změnilo. Například v prostoru galerie je návštěvník vystaven extrémnímu množství 

textu, interaktivních modelů výstavy, kurátorským a animačním programům (studia nebo 

jiných prostorů světa umění), které jsou mu nabídnuty jako průvodce světem, do něhož se 

prostřednictvím výstavy recipient dostává. 

Mimo doprovodné texty psané kurátory, mající za úkol prohloubit zážitek recipienta, se 

v případě školy setkáváme s tím, že studenti uměleckých škol dnes dělí svůj čas mezi řemeslo, 

volnou tvorbu a psaní. Nejedná se jen o kritické psaní, ale především o precizování dovednosti 

psaní grantů a tiskových zpráv. I z těchto důvodů je možné uvažovat nad tím, že v současné 

době je sféra umění natolik zahlcena texty, které se snaží o přenos jasných informací, že se 

nemůžeme divit, pokud se jejich nejviditelnějším efektem stává to, že zastiňují kreativní 

potenciál umělecké komunikace. Jako jeden z pozorovatelných důsledků můžeme vnímat také 

to, že tradiční schéma recepce uměleckého díla se proměňuje a do trojúhelníku autor – dílo – 

recipient nyní vchází nová postava poučeného a fundovaného vypravěče – kurátora nebo tvůrce 

animačních a lektorských programů. 

Dnes je již těžko představitelné uvažovat o prostoru prezentace umění, aniž bychom 

mluvili o kurátorech. O jejich důležitosti svědčí i čím dál více se prosazující kurátorská studia 

i to, že sami umělci často přijímají roli kurátora, a to nejen v případě prezentace vlastních 

výtvorů. V této práci se teorií ani metodologií kurátorství zabývat nebudu, zároveň se ale chci 

vyhnout jeho redukování na postavu, která je držitelem jediného možného významu, jeho 

neměnné esence, které se má divák dopátrat. 

Opírám se zde především o myšlenky Silvie Fortinové, která uvádí, že kurátorství, víc 

než co jiného, spočívá ve vyjádření (Fortin, 1996, s. 161). Je expresivním úkonem/aktem, který 

kurátora staví do pozice interpreta, a tak odhaluje, že i jeho pozice je založena na sdílení 

a schopnosti dialogu. Práce kurátora totiž nespočívá pouze ve vysvětlení koncepčního záměru, 

ale otevřeně pracuje s přisvojením si, editací, mající za úkol vytvořit nebo odhalit nové 
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spletitější vazby mezi dílem a okolním světem. Jak například dokládá výstava Edvard a Emma 

– Láska v čase osamělosti (2017), kterou kurátorovala Mieke Bal.25  

Jestliže je tedy kurátorská pozice postavena na výše popsaných interpretačních 

schopnostech, je možné uvažovat o propojení pozice autora, recipienta i kurátora. Je 

samozřejmé, že v praktickém aspektu jsou všichni zmínění činitelé vzájemně neredukovatelní, 

ale pokud je předmětem práce představení nového pohledu na povahu komunikace ve sféře 

umělecké tvorby, je zcela legitimní uvažovat i o možnosti hledání „šedých zón“ mezi již 

definovanými činiteli. Způsob, jakým je možné k takové fúzi dojít, bude podrobně představen 

dále v kapitole věnující se problému psychické distance v komunikačním schématu umělecké 

tvorby. 

Pokud bych chtěla setrvat v modu striktně deleuziánského myšlení, bylo by naprosto 

nepřístupné přisuzovat roli kurátora větší kreativní potenciál nebo jej zahrnovat do sféry tvůrčí 

produkce umění. Je ale možné kurátora jednoduše odsoudit a navždy jej označit jako toho, kdo 

striktně stanovuje interpretační pole a unifikuje význam díla? Pokud v současnosti uvažuji 

o komunikaci v umění, pozici kurátora nemůžu rozhodně ignorovat, je ale nutné představit jej 

jako jednoho z dalších možných účastníků umělecké recepce a zrušit tak představu kurátora 

jako božského demiurga přehlížejícího úplnost světa umění, kterému vládne. 

A tak, ještě než přejdu k tomu, jak konkrétně si představit komunikační model umění, 

zdá se nezbytné se nejdříve vyrovnat s pojmem interpretace. Jelikož právě interpretace je 

komunikačním aktem, který se ve spojitosti se světem umělecké kreativity nabízí coby výchozí 

bod celé řady navazujících problémů, zahrnující všechny myslitelné činitele recepčního aktu. 

Do problému komunikace v umění je zajisté možné vstoupit i skrze mnoho jiných jejích 

aspektů. Interpretaci vybírám zejména, protože vytváří prostor pro vzájemnou interakci 

jednotlivých členů komunikačního schématu. 

Je ale nutné ozřejmit, s jakou konkrétní formou interpretace budu nadále pracovat, 

zejména proto, že Deleuze a Guattari se o interpretaci vyjadřují téměř jako o arcinepříteli 

kreativity. Důkazy této jejich myšlenky můžu identifikovat například v již výše zmíněných 

citacích z Co je filosofie?, ale i jinde, například v Tisíci Plošinách, kde mluví přímo 

                                                           
25 V přednášce, kterou Mieke Bal uskutečnila na Norwegian Academy of Arts KHIO v roce 2017, jasně hovořila 

o důležitosti kurátorské práce jako přiznaného interpretačního aktu vytvářejícího nový prostor, kde se všichni 

aktéři komunikačního schématu umělecké sféry, divák, dílo autor, kurátor, mohou setkat novým způsobem. 

Záměrně vytváří prostor plný průhledů, které vytváří tenzi a kolize mezi obrazy, které jsme zvyklí vnímat jako 

solitérní geniální kusy. Recenze k výstavě, které si těchto prvků všímají, dostupné z: 

http://media.withtank.com/0ee8abd4ea/press_dossier_emma_and_edvard.pdf  

http://media.withtank.com/0ee8abd4ea/press_dossier_emma_and_edvard.pdf
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o interpretóze jako o nemoci, která hrozí téměř v každém aktu komunikace (Deleuze, Guattari, 

2010, s. 134). 

Následující část práce se tak pokouší nastínit, jakým způsobem je nahlíženo na 

interpretaci v umění a jakým způsobem je možné uvažovat o významové proměně tohoto 

pojmu. Interpretaci bych chtěla představit pomocí textů Umberta Eca, který představuje 

rozsáhlou analýzu komunikace a interpretace (v jeho případě převážně literárních děl). Mezi 

mnoha vybírám tohoto autora, jelikož v perspektivě jeho psaní lze sledovat vývoj způsobu 

přemýšlení o interpretaci a o pozici interpreta. 

3.2 Problém interpretace – Umberto Eco a kostnická škola recepční estetiky 

Když uvažuji o proměně statutu komunikace v prostoru uměleckého díla, dalším 

tradičním pojmem, který je nutno pro potřeby konstituování nového pohledu revidovat, je 

bezesporu interpretace, navazující na pojem recepce. Již výše v textu bylo uvedeno, z jakého 

myšlenkového prostředí práce pojem recepce přejímá. Nyní je ale třeba zabývat se jí opětovně, 

protože jestliže je recepci přiznána performativní rovina, je možné mísit ji s rovinou 

interpretace, která by tím koncepci recepce-komunikace vracela zpět k myšlence komunikace 

coby přenosu a generace konkrétních informací utvářejících mínění, tedy přesně k tomu, proti 

čemu se staví Deleuze a Guattari. Interpretace jako výklad díla, který čtenáře vede ke shodnému 

významu, je tak prostřednictvím perspektivy těchto dvou autorů možné nahlížet jako statický 

a nekreativní způsob zacházení s uměleckým dílem. 

V následující části textu se proto budu zabývat proměnou pojmu interpretace ve 

vybraných teoretických textech. Vybírám zejména dva směry uvažování o interpretaci 

navazující na problematiku reprezentace, které podle mě nejlépe ilustrují proměnu těchto 

koncepcí ve druhé polovině dvacátého století. Prvním z nich je Umberto Eco, následně pak 

autoři kostnické školy recepční estetiky Wolfgang Iser a Roman Ingarden. 

Umberto Eco vchází do problému interpretace skrze Otevřené dílo, postupně se ale od 

radikální volnosti zacházení s uměleckým dílem odklání a směřuje pozornost k nutnosti 

ustanovit hranice významového dění a tvůrčích aktivit. Tímto se snaží předcházet situaci 

chybné interpretace, a navrhuje proto limitovat interpretační činnost recipienta. V tomto 

aspektu je pro něj podstatné rozlišení mezi interpretací a nadinterpretací, kterou charakterizuje 

jako používání textu. Tímto se zabývá napříč mnoha texty v Interpretaci a nadinterpretaci, 

především v kapitole Nadinterpretovaný text, ale i v Lector in fabula. 
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V textu Role čtenáře pak do perspektivy interpretace vnáší i strategické pojmy 

modelového čtenáře a modelového autora, které zbavuje konotace s identitou fyzické bytosti 

a situuje je jako textové strategie/funkce textu. Dalším stěžejním pojmem pro Ecovo pojetí 

interpretace je encyklopedie, kterou identifikuje jako funkci napomáhající porozumění textu. 

Jedná se o daný kulturní kód, který je lokálně sdílený, nejpregnantnější ilustrace tohoto pojmu 

Eco představuje v knize Kant a ptakopysk, kde ovšem rozpracovává první pojetí encyklopedie 

uvedené již v Teorii sémiotiky. 

Ke všem zmíněným aspektům se Eco vrací i v Mezích interpretace, kde opět uznává 

nutnost omezení volnosti interpretačního aktu, který by se v jeho očích měl stát textovou 

spoluprací, kde čtenář sice nabízí strategie konstituce významu, ale při testování těchto strategií 

se podřizuje textu. V následující části bych chtěla poukázat na způsob, jakým se Eco postupně 

snaží limitovat interpretaci. Chtěla bych se rovněž více zaměřit na jeho rozlišení mezi 

interpretací a užitím, které mu umožňuje omezení kreativního potenciálu interpretace. 

Pro Ecovo pojetí interpretace je stěžejní ustanovit základní vazby mezi jednotlivými 

činiteli komunikačního schématu, a to autorem, dílem a recipientem. K tomu využívá rozlišení 

tří druhů intence, autorské, čtenářské a intence díla.  

V případě autorské intence rozlišuje mezi autorem empirickým a modelovým. Empirický autor 

jej příliš nezajímá, hledání jeho intence není dle Eca kritickou interpretací, ale jde o případ 

použití textu. Empirický autor je konkrétní bytost se specifickou subjektivitou zakotvenou 

v textu. Kontakt je s ním možné navázat skrze domněle sdílenou emocionalitu nebo kulturní 

a myšlenkové prostředí, čtenář tak má v čase čtení s takovým autorem předešlou zkušenost. 

Oproti tomu modelový autor je ten, který si pro recipienta uchovává určitou míru anonymity. 

Čtenář je nucen hledat intenci autora v textu, jehož modelový autor sám je rozpoznatelný pouze 

jako textová strategie (Eco, 1997, s. 20). 

Modelový čtenář26 je v textu přítomný jako strategie, set funkcí, které čtenář v průběhu 

četby odkrývá, toho lze dosáhnout pouze soustředěním se na subjekt textové strategie, a ne 

na portrét umělce / subjekt empirického autora. Modelový autor tedy vzniká a zaniká s dílem. 

Čtenář se tak v procesu čtení musí řídit instrukcemi textu, které zanechává modelový autor, 

stává se při tom modelovým čtenářem, který se opět projevuje jako jeden z typů textové 

strategie. Autor vyváří modelového čtenáře, kterého situuje v procesu utváření textové 

strategie. Prostředníkem mezi intencí autora a čtenáře je pak intence textu. 

                                                           
26 Ecův modelový čtenář je pro mne zde shodný s Iserovým implicitním čtenářem, který také funguje jako 

textová konstrukce podílející se na dourčování smyslu díla. 
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V případě, že se zaobírám intencí textu, nesmím zapomínat, že text nikdy nemůže 

obsahovat absolutní výčet veškerých informací, které do něj autor chtěl přenést, jinak by 

principiálně nebylo možné text ukončit, jazyk i smysl by neustále unikaly (Eco, 2010, s. 68). 

Aby se text vyhnul principiální neukončenosti, je nutné otevřít jej tak, aby ho čtenář pomocí 

série kooperativních aktů mohl doplnit zapojením svých encyklopedických a gramatických 

znalostí. Tento výrok by ovšem mohl sloužit coby ospravedlnění nekonečného počtu 

interpretací, a dokonce i nadinterpretací, kdy se označující neustále mění v označované, aniž 

by se významově ukotvovalo. Význam díla, v Ecově případě textu, totiž nelze odvozovat pouze 

ze specifického pořadí skladby slov, ale jak tvrdí, je nutné oscilovat mezi přítomným 

a nepřítomným, což znamená aktualizovat databázi již nabytých znalostí a zároveň vytvářet 

vztah k tomu, co je obsaženo v právě přítomném textu. Dílo ovšem není otevřeno ve smyslu 

toho, že by si do něj mohl kdokoliv vkládat jakýkoliv obsah (Eco, 2004, s. 58–59).  

Otevřené dílo v podání Eca obsahuje vlastní strukturální nástroje analýzy textu, které na 

jedné straně usměrňují aktivitu čtenáře a na druhé poskytují prostor pro aktivní participaci. 

Interpretace tak není zcela odvislá od čtenáře, text zde totiž nefunguje jako stimul orientovaný 

na potřeby čtenáře. Interpretační volnost spočívá v tom, že recipient má na výběr z několika 

možností interpretace a volí ty, které se mu zdají být nejvíce relevantní a je možné je propojovat 

s dalšími již provedenými interpretačními akty. 

Eco ovšem interpretaci dále specifikuje na interpretaci rozumnou a paranoidní. 

Charakteristickým rysem rozumné interpretace je opět její soustředění na hledání textových 

strategií. Oproti tomu paranoidní interpretace se dílu vzdaluje až moc, pátrá po něčem, co 

v textu nemůže najít (Eco, 1995, s. 52). Pro obě je ale příznačné, že čtenáři musí v počátku 

přicházet k textu s určitým podezřením, které je vábí k interpretační činnosti, hledají znaky, 

stopy, které je vedou na cestě hledání významu. Paranoidní interpretace ovšem hledá znaky 

i tam, kde nejsou, a tím přechází od interpretace k nadinterpretaci a zároveň text užívá. 

Používat text v případě Eca znamená odstoupení od interpretovaného textu za účelem 

nacházení jiných než empirickým autorem generovaných textových strategií, pokud čtenář text 

používá, nedrží se ani textové intence. Coby nadinterpretace je chápán i výklad intence autora 

rekonstruující jeho emoční pohnutky při psaní textu. Lze tedy říci, že to, co Eco nazývá 

nadinterpretací, paranoidní interpretací nebo užitím textu, je hodnoceno jako takové chování, 

jehož výsledky není možné sdílet v širším okruhu lidí. Interpret si v tomto schématu usurpuje 

text pro soukromé potěšení (Eco, 2010, s. 66–77). 

Každý akt interpretace je navíc možno rozdělit na sémantickou a kritickou. 

Prvoplánového/sémantického čtení lze dosáhnout jednoduše sledováním narativity textu, 
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jednoduše čteme příběh, který končí v momentě, kdy se dozvíme, jak končí jeho dějová linie. 

Takové počínání vyžaduje pouze jedno čtení. Čtení druhého typu, kritické čtení, vyžaduje 

opakované aktivní hledání funkční struktury textu a konstituci modelového čtenáře. Pokud tedy 

čtenář chce interpretovat kriticky a stát se modelovým čtenářem, musí ustoupit od subjektivních 

pocitů a postupovat podle cesty, kterou mu text nabízí. Respektuje intenci textu a provádí 

sémantickou aktualizaci toho, co textová strategie představuje. Interpret tedy je podřízen textu, 

který usměrňuje jeho emoční rovinu a vede jej k co nejrelevantnější interpretaci, která ještě 

musí být doložena textovými důkazy.  

3.3  Falsifikační kritérium relevantní interpretace 

Pro čtenáře je samozřejmě obtížné odhalit intenci skrytou v textové strategii, ze které by pak 

mohl vyvozovat interpretaci. Intence nebývá manifestována jasně, čtenář se pro její hledání 

musí aktivně rozhodnout, přechází tak ale do série dialogů a domněnek. Proto je pro Eca 

nutností stanovit kritéria, na jejichž základě je čtenáři umožněno vyhnout se nadinterpretaci 

a dosáhnout interpretací dostatečně relevantních. Podmínkou potvrzení relevance je podle Eca 

text jakožto objekt budovaný v procesu interpretace, „v průběhu kruhové snahy potvrdit svou 

platnost na základě toho, co vytváří jako svůj důsledek“ (Eco, 2004, s. 68).  

Principem interpretace se podle Eca stává abdukce.27 Takto postavená koncepce tvrdí, 

že „učinit jistý dohad znamená najít zákon, který dokáže vysvětlit výsledek“ (Eco, 2004, s. 68). 

V případě abdukce se tak hypotéza určuje analogicky a na třech stupních. V prvním je výsledek 

zkoumání nejasný, ale existuje zde víra v přítomnost pravidel, které je nutné najít. Ve druhém 

stupni dochází k artikulování pravidla a vyvstává nutnost jejich aplikace na co možná nejširší 

okruh problémů a otázek. V posledním stupni pravidla postupně ztrácí jasnou podobu, mizí a je 

nutné jej redefinovat (Eco, 2004, s. 173). 

Ověření relevance jednotlivého interpretačního aktu lze tedy opírat pouze o text 

chápaný coby souvislý celek. Interpretace určité části textu je přijata, jestliže je potvrzena jinou 

částí téhož celku, vnitřní soudržnost textu je ustanovena coby základní parametr jeho 

interpretace. Ovšem aby mohla být koherence textu užívána tímto způsobem, je nutné zapojit 

metajazyk, jako nástroj umožňující srovnání různých časově se lišících modů interpretace. 

                                                           
27 Definici abdukce přejímá z formulací Ch. S. Peirce. Formulace obecných hypotetických vysvětlení 

pozorovaných vjemů, bez jistoty jejich výlučné správnosti. Jedná se o zpětné usuzování příčin vjemu v případě, 

že známe jeho výsledky a logickou implikací si odvozujeme nejpravděpodobnější vysvětlení konkrétních jevů. 

Předchozí zkušenost nám v tomto procesu poskytuje víru, že indukovaná pravidla budou platná i v budoucnosti. 

Abdukce je provizorním přijetím hypotézy, která může být následně experimentálně potvrzena (Palek, 1997, s. 

23-24). 
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I když kritérium falsifikace, založené na opakovaném komparování textu s interpretací, kterou 

čtenář vykonává, se Ecově koncepci zdá jako funkční element, sám autor uznává, že v praxi je 

velice obtížné zcela vyloučit možnost nadinterpretace.  

3.4 Nová pozice čtenáře a kostnická škola recepční estetiky 

Vedle Umberta Eca a mnohých dalších se problému interpretace věnovala i skupina autorů 

kostnické školy percepční estetiky, která se v mnohém shoduje s Ecovými východisky. Chtěla 

bych zde ale obzvláště upozornit na pojem místa nedourčenosti, který lépe odhaluje, že v jádru 

kreativního chápání interpretace je ukryta neurčitost, provokující nutnost artikulace nebo 

reartikulace. 

Pokud bychom chtěli uvažovat o jednotícím motivu množství textů shrnutých pod 

jméno kostnické školy recepční estetiky, pak můžeme vyzdvihnout obzvláště jednu myšlenku 

a to tu, že literární díla nemají jen jeden možný a správný výklad. Snahou Wolfganga Isera, 

jednoho z autorů kostnické školy, bylo zbavit literární teorii nutnosti neustále pátrat po 

významu. Není proto možné, aby se dalo rozlišovat mezi dobrou a špatnou interpretací, jelikož 

všechny způsoby čtení jsou zde stejně hodnotné, jestliže vycházíme z textu. Ten recipienta 

navádí a zároveň vytváří limity, jež zpravidla nejsou porušovány, tedy alespoň za předpokladu, 

že si čtenář vědomně nezvolí číst jiným způsobem jaksi subverzivně, proti směru textu.  

 Wolfgang Iser se táže po způsobu, jakým se konstituuje vztah textu a čtenáře – co text 

způsobuje recipientovi, a odvrací se tak od hledání obecně platného významu literárního díla. 

Čtenář pro autora funguje jako struktura vepsaná do textu. Recipient se při putování dílem 

v čase čtení může vydat mnohými směry, i když je v konkrétní chvíli sám schopný aktualizovat 

pouze jedinou z množství nabízených možností.  

Komunikaci mezi čtenářem a textem se odehrává skrze místa nedourčenosti, Ingarden popisuje 

jejich funkci následovně: 

 

„Na  dourčování a doplňování představených předmětů je mezi jiným založeno to, 

co nazýváme „konkretizováním“ světa předmětů představených v literárním díle. V něm 

se projevuje čtenářova vlastní tvůrčí činnost: musí nejen formou rozumění proniknout 

k tomu, co je vyjádřeno implicitně („mezi řádky“), ale kromě toho musí vlastní iniciativou 

a důvtipností vyplnit místa nedourčenosti v mezích toho, co text sugeruje nebo připouští“ 

(Ingarden, 1967, s. 47). 
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Iser koncepci míst nedourčenosti dále rozvíjí, ale shodně s Ingardenem i pro něj značí 

prostor, do kterého je čtenář přizván, aby doplnil chybějící linie textu. Podle Isera, 

 

 kdyby byl čtenáři prezentován příběh ve své celistvosti a na jeho vlastní aktivitě 

by nebylo ponecháno nic, pak by jeho představivost nikdy nevstoupila do hry a výsledkem 

by byla nuda, která nevyhnutelně vzniká, když je před námi vše rozloženo hotové 

a vyřešené. Literární text musí být proto pojímán tak, aby dokázal angažovat čtenářovu 

představivost pro úkol domýšlet si leccos sám (Iser, 2002, s. 107). 

 

V koncepcích kostnické školy recepční estetiky28 se tak místa nedourčenosti stávají 

podmiňujícím faktorem literární komunikace a určují účinek literárního díla na recipienta-

čtenáře. Místa nedourčenosti přizpůsobují text individuální čtenářské dispozici, připravují 

místo pro imaginativní zapojení čtenáře, které je podmíněné individuální i kulturní zkušeností. 

3.5 Deleuze/Guattari a interpretace 

Deleuzova a Guattariho představa o interpretaci je nyní čtenářům patrná z již výše napsaného. 

Jestliže jsou ale interpretace a aktivní zapojení čtenářem nebo obecněji recipientem v moderní 

teorii viděny coby možnost, jak se vyhnout reduktivnímu strukturalistickému výkladu, je nutné 

zdůvodnit, proč tito autoři setrvávají u myšlenky, že interpretace nám žádné velké osvobození 

neposkytuje. 

V Tisíci plošinách popisují interpretózu coby „základní neurózu lidstva“ (Deleuze, 

Guattari, 2010, s. 123–124). Míří tím především proti tradici freudovské psychoanalýzy, kterou 

dokonce označují za fundamentální západní nemoc, která stopuje veškerá stávání se zpět 

k jejich počátku reprezentované singulárním schématem oidipovského komplexu.29 Západní 

systém reprezentace je autory popisován jako prostor, ve kterém je jakýkoliv zakoušený afekt 

čten jako označující nějakého „původního vzoru“ a i touha existuje jen jako puzení k nalezení 

ztraceného originálu/vzoru, který je nahrazen – reprezentován skrze substitutivní obrazy. 

V kontrastu s tímto negativním vymezením, kde obrazy vždy zpětně odkazují k nějaké 

události, pro niž působí vždy až jako vnější příčina, staví Deleuze s Guattarim vnitřní intenzitu 

afektu. V tomto světle je to obraz sám, který je žádoucí a afektivní, namísto víry v existenci jeho 

                                                           
28 Kostnické škole recepční estetiky by bylo možné věnovat mnohem více prostoru i samotný vztah mezi 

koncepcemi dvou vybraných autorů by vydal na samostatnou práci. Pro potřeby tohoto textu ošem vyzvihuji 

pouze místa nedourčenosti, jako prvek aktivizující recipienta, přičemž jsem si vědoma, že existuje rozdíl mezi 

způsobem, jakým oba autoři tento pojem uchopují. 
29 V Tisíci plošinách představují mnoho případů freudovské interpretosis, například případ vlčího muže. 
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významu. Autoři používají multiplicitní stávání se k přiblížení pozitivní povahy touhy 

a afektu.30 

Pro Deleuze a Guattariho je typické, že přistupují k literárním příběhům jaksi opačně 

vůči tradičním interpretačním metodám. Nelze si ovšem nevšimnout, že si vybírají ty autory, 

jejichž texty jsou takový způsob čtení schopny unést. Texty Kafky, Kleista, Melvilla i ostatní 

produkují znaky a obrazy významu, který vždy leží mimo dosah. Namísto čtení literatury nebo 

uchopení jakéhokoliv uměleckého díla jako putování za významem a náležitou interpretací, 

Deleuze s Guattarim tvrdí, že literatura (můžeme dodat jakékoliv umělecké dílo) je o afektech 

a intenzitách. Vždy je možné přistupovat k dílu jako k umění rozpoznávání založenému na 

hledání sebe sama, autora nebo platného významu. Toto umění interpretace ovšem závisí na 

přemíře kódování, tedy vidí každý text jako expresivní reprezentaci nějakého historicky 

neměnného významu ležícího mimo – drama člověka hledajícího smysl ve všem. Brian 

Massumi upozorňuje i na to, že afekt jakožto intenzita je nejenom počátečním stavem události, 

ale i počátečním stavem expresivity která je už ale selektivní (Massumi, 2002, s. 30). 

Alternativní cesta, jak uchopit literaturu potažmo jakékoliv dílo, může vězet spíš než v  

hodnocení správnosti možných interpretací v jeho transformativním potenciálu. Tuto změnu 

zaměření mohu pozorovat na příklad na způsobu jakým Deleuze a Guattari píší o stávání se, 

konkrétně  o stávání se zvířerem.  Namísto čtení zvířete jako symbolické hodnoty můžeme vidět 

zvíře jako to, co otevírá cesty k možnostem nové recepce.31 

V této perspektivě stávání se zvířetem indikuje tendence umění zpřístupnit recepci toho, 

co leží mimo ni. Literatura tak není o vyjádření významu, ale o produkci smyslu umožňující 

nové recepce, vytváří své vlastní variety. Toto východisko lze vztáhnout i na jiná média 

umělecké exprese produkující nové modality vjemu dle logiky smyslového vnímání. 

Forma interpretace, kterou představují Umberto Eco a vybraní autoři kostnické školy, je 

pro Deleuzovu filosofii příkladem oné západní nemoci interpretósis, proti které společně 

s Guattarim tak vytrvale bojují. Je ovšem důležité podržet v paměti několik motivů, které jejich 

koncepce (Ecovy a kostnické školy) interpretace přináší, a to především fakt, že jejich zájem 

o interpretační aktivitu recipienta generuje novou formu komunikačního schématu. Identifikují 

jednotlivé pozice a motivace aktérů, vytváří systém, který je orientován na subjektivitu čtenáře, 

                                                           
30 Vlčí člověk je fascinován vlkem pro jeho naprosto jiný mód stávání se. Vlk neexistuje mimo smečku, jeho 

mód stávání se směřuje vždy k multiplicitě (Deleuze Guattari, 2010, s. 37–38). 
31 Stávání se je jedním ze stěžejních pojmů Deleuzovi filozofie a dále v textu jej ještě budu upřesňovat. Autor 

jím popisuje proces změny, která operuje s kvalitativní multiplicitou a není založena na nápodobě. Stávání se 

tedy není oproti mimetické teori definováno formou, ale vztahy, které jsou uchopené jako stupně potencionality. 

Vytváří uspořádání, která jsou intenzivní a jejihž podoba je založena na pohybu (Deleuze, Guattari, 2010 s. 307). 
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a tímto gestem se text snaží otevřít a legitimizovat odlišnosti jednotlivých interpretací. Co 

ovšem zůstává problematické, je zejména to, že vytváří systém – model, v jehož strukturách je 

i kategorie neurčitosti vnímána jako pozitivní hodnota, coby prázdné místo, které je možné 

doplnit, ale které je stále predeterminováno funkčními aspekty textu. A tedy i přes to, že se tito 

autoři snaží vymanit text ze subjektivního výkladu skrze mentální stavy autora/recipienta, 

otevřenost výkladu díla, kterou uvádějí, je zároveň tímto stavem neustále ohrožuje.  

Nyní je proto nutné podívat se, jak je možné uvažovat obecně o umění jako komunikaci 

a zda tento posun na obecnější rovinu od interpretace k výkladu komunikačního procesu 

pomůže překonat možné nástrahy subjektivně orientované interpretační strategie, která je 

z perspektivy Deleuzovy filosofie problematická. Jako první si tak musím položit otázku, jak 

komunikaci vůbec rozumím, když ji v rámci recepce identifikuji, a jaké dosavadní koncepce je 

možné využít, pokud se zabýváme jejím specifickým postavením v univerzu umělecké 

produkce. 
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4  Komunikace 

4.1 Umění jako způsob komunikace?  

Jedním z vůbec nejstarších textů, kde lze hledat explicitní pojetí umělecké tvorby jako 

komunikace, je Platónovův dialog Ión, který popisuje vznik a fungování uměleckého díla 

následujícím způsobem. Múza inspiruje umělce, který svým dílem přitahuje pozornost jiných 

jako kousek zmagnetizovaného kovu (Platón, 1996, s. 533d, 536d). Umělecké dílo zde nese 

kvalitativně odlišnou informaci a funguje jako přenos zprávy – umělecké hodnoty nejprve od 

múzy (zdroje) na autora (vehikula) a od autora k recipientovi (adresátovi). Toto tradiční 

schéma, které je stále hluboce zakořeněné v tom, jakým způsobem uvažujeme o uměleckých 

dílech, je zdrojem mnohých problému. První kategorie obtíží spojených recepcí uměleckého 

díla je jakási forma útlaku, situovaná v tvrzení, že umění je sice komunikací, ale ne dostatečně 

utilitární. Druhým problémem souvisejícím s interpretací, je přítomnost diskurzivní očekávání, 

která jsou vůči dílu uplatňována. Všechny tyto problémy se setkávají v klasické otázce, kterou 

tváří v tvář uměleckému dílu slyšíme ze všech stran – „co to má znamenat?“ Tuto situaci, kdy 

dochází k uplatnění striktní komunikační perspektivy na recepci uměleckého díla a naopak, lze 

dozajista nazývat křivdou.32
 

Umělecká produkce tak bývá dle potřeby společnosti deklasována jako „pouhé umění“, 

něco, co nemá náležitou kapacitu „promlouvat“ nebo ovlivňovat dění či život ať už jednotlivce 

či společnosti jako celku. Něco, co je příliš nekonkrétní, významově proměnlivé až obskurní 

nebo pouze dekorativní A ano, můžeme skutečně říci, že umění rozhodně nemá charakter 

propozice. Pokusy o narovnání této domnělé nerovnosti většinou směřují k přiblížení umělecké 

produkce směrem k lingvistickým kategoriím. Umění je konceptualizováno, vykládáno, je 

nutné zaujmout k němu postoj, je nutné chápat intence a význam díla, politickou příslušnost 

autora a podobně. Jakýkoliv druh umělecké produkce by podle takových požadavků měl být 

schopný fungovat podle zastřešujícího komunikačního schématu-modelu, který by zaručoval, 

náležitý dopad a participaci v rovině recipienta. Umění jako druh lidské produkce je tedy nutně 

vnímáno jako komunikace, která ale nefunguje jako jediná konstituční podmínka umělecké 

tvorby, tedy umění je zvláštní modem komunikace.  

                                                           
32 Význam tohoto pojmu je shodný s Lyotardovým pojetím v úvahách o při a rozepři. Ke křivdě dochází 

v případě konfliktu, kdy je jedna strana nucena přijmout pravidla diskurzivního řádu, která jí nejsou vlastní, 

a dochází tak k násilnému vyřešení problému. Rozepře je tím převedena na při. 
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V následujícím textu bych chtěla upozornit na další možná úskalí vztahu umění a komunikace. 

Již předešlé části bylo představeno nebezpečí fenomenologické redukce33, které se projevuje 

v procesu interpretace, nyní bych chtěla upozornit na nebezpečí lingvistické redukce 

a související modelovou redukci zkušenosti s uměleckým dílem. Chtěla bych se také pokusit 

o navrhnutí nové perspektivy komunikace, která by lépe odpovídala stavu současné umělecké 

produkce. 

Je tedy nutné si uvědomit, že jestliže se pokouším o usouvztažnění umění a komunikace, 

musím se vyvarovat krajní pozici chápat umění jako něco, co komunikaci přesahuje. Musím se 

ale rovněž oprostit od čistě utilitárního náhledu na proces komunikace. 

Současná pozice komunikační sféry je patrná z nepřeberného množství teoretických 

přístupů, jejichž perspektivou můžeme na celý problém nahlížet. Každý takový přístup tenduje 

k tomu, že vyzdvihuje jeden z konstitučních prvků komunikačního procesu, u všech tedy 

můžeme najít omezený počet základních činitelů. Pokud bych chtěla generalizovat větší 

množství koncepcí, můžu mezi nimi identifikovat stabilní prvky, kterými jsou: komunikátor, 

přijímač, kanál/médium/kód, mediované sdělení, response/účinek34  

Další možné členění komunikace pak probíhá v závislosti na prostředí, ve kterém se tento akt 

odehrává, tedy na různých úrovních stratifikace společnosti a motivace, tedy za jakým účelem 

se komunikace odehrává a kde.35  

Lze dozajista souhlasit i s tvrzením, že komunikace je proces, který se bez přestání 

odehrává napříč každým okamžikem našeho života, nelze ji tak redukovat pouze na 

artikulovaný verbální projev. Paul Watzlawick trefně prohlašuje za jeden z komunikačních 

axiomů, to že nelze nekomunikovat (Watzlawick, 2011, s. 55) 

V následující pasáži bych se chtěla zaměřit na dva možné přístupy – dva modely 

komunikace. Komunikační model Romana Jacobsona a Watzlawicka. Tyto dva vybírám, 

protože představují příklady otevřeného systému a uzavřeného modelu struktury.  

Pokud přijmu výše zmíněný Watzlavickův axiom, lidé jsou odsouzeni k tomu, aby 

veškeré jejich chování bylo nahlíženo jako komunikativní. V takovém případě musím nutně 

uvažovat o způsobu jakým je komunikační proces redukován, nebo usměrňován. 

Z konstitučních prvků komunikačního schématu je totiž zřejmé, že se objevují především dva 

                                                           
33 Myslím tím především přílišnou subjektivizaci interpretace a interpretaci na základě vnějšího narativu, 

například života autora. 
34 Identifikaci základních činitelů komunikačního schématu přebírám ze Slovníku mediální komunikace 

(Reifová, 2004, s. 98) 
35 Tento pohled představuje Zbyněk Vybíral (Vybíral, 2009, s. 23). Klasifikace komunikace, kterou v této pasáži 

práce uvádím se tak orientuje kolem dvou kroků, a to identifikaci pozic členů komunikace a prostředí, které 

reflektuje pragmatickou rovinu. 
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způsob redukce. Jeden, který vidí komunikaci zejména jako přenos sdělení a druhý, který jej 

vidí především jako proces produkce významů (Reifová, 2004, 99). 

Užití těchto dvou příkladů bych chtěla rovněž reflektovat proměnu, kdy se zájem 

přesouvá od zkoumání uzavřených struktur a kódů směrem k reflexi modelů komunikačních 

procesů založených na časové rovině recepce.36 

4.2  Roman Jakobson, struktura a model 

Mezi všemi možnými způsoby konstruování modelu umělecké komunikace jsem si jako úvodní 

vybrala Jakobsonův. Jsem si vědoma toho, že je možné vnímat jej jako překonaný, ale 

i z perspektivy současnosti se jeví jako dostatečně volný, aby si nárokoval univerzální 

aplikovatelnost na jakýkoliv typ komunikace. Nabízí se tak uplatnění nejenom na přímou 

mezilidskou komunikaci, ale i pro analýzu sféry nepřímých sdělení jakými jsou právě umělecká 

díla. Zároveň ale pro mne představuje model, který operuje s představou komunikace jako 

uzavřené struktury, zároveň se ale snaží, skrze variabilitu jednotlivých funkcí, komunikační 

schéma rozpohybovat.  

Jakobson vytvořil funkcionalistické pojetí komunikačního modelu. Jeho přístup v sobě 

obsahuje zájem o komunikaci coby přenos sdělení i jako tvorbu významu.  

Jakobsonův model se skládá ze šesti základních prvků, jejichž existence je nutná, aby 

komunikace vůbec mohla proběhnout. Na tyto prvky navazuje šest komunikačních funkcí. 

V praxi si lze Jakobsonův model představit tak, že určitá informace je převedena do zprávy, 

která je kódována a jako signál přenášena k přijímači, ten zprávu dekóduje a to iniciuje 

specifický druh jednání na straně přijímače. Při průchodu kanálem se ovšem mnohdy objevuje 

šum. 

Navržený model má charakter lineární struktury, uvnitř které dochází k přenosu sdělení 

mezi mluvčím a adresátem. Úspěšnost komunikace je dána pochopením přenášeného obsahu 

sdělení, které je jištěno kontextem. Jakobson dále vyzdvihuje kontakt jako komunikační kanál, 

který je spojením mezi aktéry komunikace a kód dovolující uchopení významu na pozadí 

specifického jazykového systému. 

 Jakobson se prosazuje, že význam v komunikaci, není plně obsažený ve sdělení, ale 

je konstruován za pomoci kontextu, kódu a komunikačního kanálu. Přenost významu sdělení 

tak neprobíhá jako neměnný tok informací, ale je vytvářen a upřesňován až v průběhu 

                                                           
36 Fenomén časovosti nás vrací zpět k Deleuzově požadavku na rezistenci vůči přítomnosti. 
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komunikace. Jakobsonův model tak představuje významný posun od saussurovsky orientované 

lingvistiky také proto, že do univerza svého pojmového aparátu zavádí kontext. Ve vztahu 

k němu se až posléze určuje informační hodnota přenášené zprávy, čímž vytváří most mezi 

rozdělením langue a parole. 

Schéma Jakobsonova komunikačního modelu je následující: 

Kontext 

Sdělení 

Mluvčí ---------- Adresát 

Kontakt 

Kód 

V Jakobsonem představeném modelu tak každý z faktorů vztahuje k rozdílné 

komunikační funkci. Přenos sdělení prostřednictvím odlišných funkcí způsobuje dominantní 

postavení jednoho z faktorů. V Každém komunikačním aktu jsou tak přítomny všechny 

komunikační fukce, ale aktuální dominance specifického faktoru je určena konkrétní situací. 

 

Základní funkce 

Poznávací 

Emotivní        Poetická        Konativní 

---------------------- 

Fatická 

Metajazyková 

Emotivní funkce popisuje vztah, ve kterém je mluvčí vůči sdělení. Jde o přímé vyjádření 

postoje vůči předměto, o kterém mluvčí hovoří.  

Konativní funkce se naopak orientuje na adresáta, vyjadřuje vztah sdělení k adresátovi. 

Poznávací funkce je popisována jako výměna jednoduché informace, u které se 

předpokláda její pravdivost. 

Fatická funkce  udržuje vztah mezi aktéry komunikace, zajišťuje její plinulost bez toho 

aby přenášela informace. 

Metajazyková funkce dává rozpoznat lexikální kód probíhající komunikace. 

Poetická funkce je specifická pro uměleckou komunikaci (Jakobson, 1995, s. 78–82). 
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Je důležté uvědomit si, že Jakobson chápe funkci v jejím teleologickém významu, tedy 

jako roli nebo úkol (Jakobson, 1971, s. 526). I když rozlišuje šest základních funkcí, nelze najít 

sdělení, které by plnilo pouze jednu funkci. Variabilita zde spočívá v odlišné hierarchii pořadí 

funkcí, verbální struktura sdělení tak spočívá v dominanci funkcí. 

První námitkou, kterou vůči takovému schématu mohu mít, je právě způsob jeho 

otevřenosti. I když Jakobson k jednoduchému schématu připojuje funkce, které slouží jako 

variabilní specifikace reagující na konkrétní druh objektu, zdá se být tento model pro současný 

stav umělecké produkce nedostatečný. Za prvé, komunikace je vnímána jako lineární proces 

přenosu sdělení, který vyžaduje jasně definované pozice autora, recipienta, díla, kódu a vůbec 

všech činitelů. Za druhé přítomnost funkcí celý proces recepce činí statický, jelikož se díky nim 

jeví jako založený právě pouze na správném určení jednotlivých pozic. Za třetí, jestliže 

komunikace je Jacobsonem chápána jako přenos informace, možným narušením tohoto přenosu 

je nutné předcházet, a to i za cenu zjednodušení vkládané informace. Dalšími závažnými 

problémy jsou, že zpráva je oddělena od kódu a absentuje zde zohlednění časové roviny. 

Povaha přítomného času je podle mě zásadní pro uvažování o komunikační rovině současného 

umění. Tvrdím tedy, že na základě těchto námitek Jakobsonův model nelze na sféru recepce 

současné umělecké produkce vztáhnout, aniž bychom se dopouštěli lingvistické redukce 

spočívající v rozpoznání porozumění kódu na základě určení pozic aktérů. Až v případě, že 

dojde k této situaci, je z Jakobsonova hlediska možné mluvit o komunikaci. Podstatným rysem 

Jakobsonova modelu je rovněž to, že popisuje uzavřený systém tak, jako by šlo vykročit mimo 

něj. Díky tomu se dá předpokládat, že pro komunikaci se v tomto schématu musí vědomě 

rozhodnout jak mluvčí, tak adresát. 

Tyto nebo podobné výtky bych mohla směřovat i proti jiným podobám komunikačních 

schémat.37  

4.3  Palo Alto – vše je komunikací? 

V kontrastu k funkcionalisticky orientovanému modelu Romana Jakobsona, který definuje 

aktéry komunikačního schématu a jejich vztahy na základě funkčních aspektů textu, bych nyní 

chtěla představit koncepci komunikace autorů školy Palo Alto. I když se Jakobsonův, ze své 

povahy strukturalistický model vyhýbá fenomenologické redukci, problematizované v procesu 

interpretace, dopouští se lingvistické redukce zkušenosti s uměleckým dílem. Následující část 

                                                           
37 Například model představený Ecem v Teorii sémiotiky. 
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má za úkol představit, jaký jiný přístup lze aplikovat, pokud se chci vyhnout oběma 

problematickým momentům redukce.38 

Základem komunikační teorie školy Palo Alto39 je rodinná psychoterapie. Jak se 

můžeme dočíst již v úvodu Pragmatiky lidského chování, základní složky komunikačního 

modelu odpovídají dělení sémiotiky na syntax, sémantiku a pragmatiku. 

Syntax: zabývá se problémy spojenými s přenosem zprávy, tedy kódy, komunikačními 

kanály atd. Syntaktická správnost tak neovlivňuje význam. 

Sémantika: aby sémanticky přesná zpráva nabyla významu, předpokládá sémantickou 

dohodu mezi účastníky komunikace. 

Pragmatika: pragmatické aspekty, tedy chování všech účastníků, ovlivňují výsledný 

průběh komunikace. Všechny tři aspekty komunikačního chování jsou na sobě vzájemně 

závislé a neoddělitelné. Podstatným rysem této koncepce, kterou se zabýval člen skupiny Paul 

Watzlawick je, že komunikace je otázkou vztahů, důležité rovněž je, že tento způsob uvažování 

je schopen pojmout i nonverbální komunikaci. Komunikace totiž probíhá ne lineárně, ale 

cirkuluje v kauzálním řetězci. Není tedy možné hledat začátek nebo konec komunikačního 

procesu. Celý systém je nutné vidět jako pohyblivý, souvislý a nedělitelný (kvalitativní) celek, 

který není pouhým součtem jednotlivých částí (Watzlawick, Bavelesová, Jackson, 2011, s. 23–

26). 

V Pragmatice lidské komunikace vymezili členové Palo Alto souhrn pěti základních 

axiomů komunikace, které bychom zde chtěli uvést jako ilustraci otevřenosti jejich 

komunikačního modelu.  

První a pro potřeby této práce nejnosnější předpoklad je možné jednoduše shrnout 

větou: Není možné nekomunikovat. Na každé chování je nahlíženo jako na komunikaci, 

neexistuje žádné chování, které by bylo opozitní, nebylo by komunikací. Jsme odsouzeni 

k tomu komunikovat (Watzlawick, Bavelesová, Jackson, 2011, s. 51, 55). 

                                                           
38 Jako místo, kde se protínají jak fenomenologická, tak lingvistická redukce je koncepce komunikace Viléma 

Flussera, který lze najít v knize Komunikológia (2002). Autor představuje fenomenologický přístup založený na 

myšlence, že schopnost člověka přetvářet fenomény, které ho obklopují, v symboly je existenciální nutností 

člověka. Tento model zahrnuje převážně všechny ty přístupy, kde se sice jednotlivé role mění nebo cirkulují, ale 

jsou podmíněné porozuměním, které je založené na dohodě nebo vůli najít společný význam či smysl 

komunikace. 
39 Jako škola Palo Alto je nazývána skupina zabývající se v padesátých a šedesátých letech 20. století výzkumem 

schizofrenie v Mental Research Institutu v Kalifornii. Vůdčí osobností celé školy byl Gregory Bateson. 

Východiskem pro jejich komunikační teorii byla rodinná psychoterapie. Základem jejich analýzy je uvažování 

o komunikaci a její významu v utváření lidského života a společenského řádu. Zdůrazňují především nevědomé 

a okamžité zapojení jedince do komunikačních procesů vidí coby chování, kterému se nelze vyhnout (Ray, 2017 

s. 2-5.) 
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Pozornost věnují i reflexi obsahové a vztahové roviny komunikace. Komunikace 

předpokládá vazbu mezi alespoň dvěma účastníky komunikace, tedy se vždy odehrává v síti 

vztahů. Nefunguje jako pouhý nástroj k přenosu informace, čistě informativní aspekt sdělení, 

který by vytvářel jakési „raporty“, ale zároveň vyvolává responsi. Vztahová rovina není 

definována slovy artikulovaným významem, ale často nonverbálně. „Každá komunikace má 

obsahový a vztahový aspekt, a to tak, že druhý aspekt určuje předcházející, a je tedy 

metakomunikací“ (Watzlawick, Bavelesová, Jackson, 2011, s. 48). 

Fázování sletu událostí,  se zabývá interakcí. I když je komunikační proces skupinou Palo Alto 

nazírán jako pohyblivý dynamický proces, může být rozfázován nebo – v duchu deleuziánského 

slovníku – rytmizován. Fázování komunikace je kulturně podmíněno. Nesoulad fázování pak 

může způsobovat nesrovnalosti v přenosu informace. Stejně tak různým vztahům odpovídají 

různé druhy fázování. 

Dalším axiomem je, že komunikace má digitální a analogovou modalitu V případě digitální 

komunikace dochází k pojmenování skrze arbitrární znaky, funguje tedy jako sémantická 

konvence jazyka. Komunikace analogová pak podle autorů používá k vyjádření podobnosti, 

využívá nonverbální komunikaci. Obsahový aspekt komunikace-sdělení je tak možné díky 

logické syntaxi spojovat spíše s digitální komunikací, naopak vztahový aspekt s komunikací 

analogickou (Watzlawick, Bavelesová, Jackson, 2011, s. 42–54). 

Symetrická a komplementární interakce, kterou zohledňuje další axiom, je poslední 

z oblastí, kde autoři zohledňují vztahy rovnosti, nebo odlišnosti. Vztahy rovnosti jsou takové, 

kdy je komunikace partnerů symetrická, tedy oba účastníci vzájemně odrážejí chování toho 

druhého. Naopak v druhém případě je určujícím fenoménem nerovnost nebo nesouměrnost, 

komunikační chování obou partnerů se vzájemně doplňuje, zároveň se tato nesouměrnost 

promítá i do dominantního a submisivního rozdělení rolí (Watzlawick, Bavelesová, Jackson, 

2011, s. 68–70).  

Na základních těchto axiomů popisují pozici komunikačního procesu jako chování, 

z čehož vyplývá, že komunikace je vždy aktivní a nutně se skládá jak z části obsahové, tak 

i vztahové, která má charakter metakomunikace, přičemž účastník komunikace –komunikující 

se chová v souladu s fázováním komunikačního sledu. 

Oproti Jakobsonovi je tato koncepce komunikace primárně odlišná v zaměření se na 

přímou mezilidskou komunikaci a pragmatickou perspektivu. Pokud přijmeme základní 

axiomy, které nám autoři nabízí, nemůžeme se komunikaci vyhnout v žádném aspektu lidského 

chování a produkce, a nabízí se tedy zvážit, jakou pozici má v rámci tohoto navrhovaného 

modelu právě komunikace v prostoru umělecké produkce. Myšlenková východiska autorů 
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školy Palo Alto stojí v přímém kontrastu k Deleuzově a Guattariho postoji vůči komunikaci 

v umění, ale i tak nám nenabízí dostatečné řešení umožňující nahlédnout celou situaci jinak. 

Nutí ovšem k položení důležité otázky, a to jestliže je jakékoliv chování komunikací, jak je 

potom možné odlišit „uměleckou“ komunikaci? Jakobson nabízí řešení skrze dominující 

funkci, která udává specifickou hodnotu umělecké komunikace. I přes to, že koncepci tohoto 

autora nadále využívat nebudu, tento aspekt jeho modelu, předpokládající rozdílnou funkci, 

která specifikuje komunikační situaci, je nosný. Umožňuje totiž přemýšlet o významu 

kvalitativního odlišení komunikace v rámci umělecké produkce. 

Předcházející část textu byla věnována několika komunikačním modelům, které jsem 

vybrala jako reprezentanty třech podle mého názoru dominantních kategorií modelů 

aplikovatelných na umělecká díla. 

První z nich je zde zastoupený funkcionalistickým modelem Romana Jakobsona. 

Strukturalistický základ tohoto modelu ovšem způsobuje jeho relativní statičnost, zejména 

v chybějícím zohlednění časové roviny recepce díla, linearitě a striktním vymezení 

jednotlivých rolí. První typ modelu (zde jej mohu nazvat obecně jako lingvistický) je tedy 

charakteristický pevnou strukturou, dynamiku tomuto systému dodává proměnlivost funkcí, 

přičemž pozice rolí (účastníků) zůstávají neměnné. 

Druhý z možných přístupů, ke kterému poukazuji, vychází z poznatků školy Palo Alto. 

Tento model si nárokuje asi nejširší možné pole uplatnitelnosti, zvláště když přihlédneme 

k jednomu z pěti základních axiomů, a to tomu, že každá forma chování je komunikací, 

neexistuje tak chvíle, ve které bychom nekomunikovali. Komunikace je, stejně jako u 

předešlých dvou doposud představených koncepcích Jakobsona a Eca, založená na vztazích 

mezi jednotlivými účastníky, ale je osvobozena od striktní „geometrie“, tedy účastník 

komunikace není uzavřen v roli, kterou by pro patřičné provedení komunikačního aktu měl 

zastávat. Zároveň je toto komunikační schéma využitelné i pro potřeby umělecké komunikace. 

Umění jako organizovaný způsob exprese se tak stává komunikací, aniž by nutně mělo dojít 

k jeho výkladu nebo sémantické analýze toho, co se před námi vyjevuje.  

V následující části bych chtěla představit, jakým dalším způsobem lze uvažovat 

o komunikaci, jestliže se chci vyhnout oběma výše uvedeným reduktivním pohledům. 

Vycházím přitom z předpokladu, že komunikace v prostředí umělecké produkce nemůže být 

redukována na přenos sdělení a přitom musí být kvalitativně odlišitelná od jiných utilitárních 

způsobů chování. 
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5 Komunikace – Rhizom a mapa – nový model recepce 

5.1 Model, struktura, otisk a mapa 

Přemýšlet o důležitosti komunikačního modelu v rámci recepce umění zní možná poněkud 

chladně. V očích mnohých recipientů zůstává stále platná představa setkání s uměleckým dílem 

jako s oknem umožňující pohled do „jiných světů“ nebo jako s magickým předmětem, který 

nás vytrhuje z všednosti a uzamyká nás alespoň na chvíli v transu světa umění. Ano, umělecká 

exprese je v určitém ohledu nevyčerpatelně jedinečná, ale jak potom na zkušenost 

s uměleckými díly uplatňovat jakékoliv rámce recepce nebo jakýkoliv alespoň trochu 

generativní přístup, který by umožnil sdílet (komunikovat) potenciálně smyslovou hloubkou 

zkušenost, která má vysoké nároky na artikulační schopnosti jedince?  

Problémem zůstává naprostá nedostatečnost modelů vůči přímé události recepce. 

Jestliže je umění definováno jako způsob komunikace par excellence, je nutné uvažovat 

i o modelu této komunikace. Jednoduché odmítnutí modelu jako příliš reduktivního by sice 

bylo odvážné a radikální, ale zároveň bych byla znovu vystavena riziku přílišné subjektivizace 

celého procesu recepce. Není tedy nutné model z mého přemýšlení o komunikačních procesech 

umělecké sféry zcela odstranit, ale je nutné revidovat způsob, jakým jej chápeme. Ostatně vždy, 

když dochází ke sdílení, je vytvářen obraz myšlenky, který je sice reduktivní, ale jedině když 

je vytvořena tato reprezentace obrazu myšlení, je možné jej sdílet – komunikovat. 

Z předchozí části textu, kde byly definovány dva možné generativní modely umělecké 

komunikace, vyplývá základní problém, kterému se model vystavuje. Tímto problémem je 

strukturalistická a fenomenologická redukce modelu, pramenící z omezeného chápání recepce 

a interpretace. Koncept, kterým bych chtěla rozšířit model umělecké komunikace, je převzatý 

z jednoho z charakteristických znaků rhizomu, které Deleuze a Guattari určují v  úvodních 

kapitolách Tisíce plošin. Tento zdroj vybíráme záměrně, Deleuzovy a Guattariho myšlenky 

o komunikaci a povaze umělecké kreativity byly prvotním inspiračním impulzem této práce. 

Druhým důvodem je předpoklad, že i přes to, jak odmítavě se tito autoři staví vůči komunikaci 

v rámci umělecké kreativity, je možné v jejich filozofii najít takovou formu organizace, která 

má kapacitu poskytnout nový pojmový aparát aplikovatelný na sféru umělecké produkce. 
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5.2 Rhizom, otisk, mapa 

Hned v úvodní části Tisíce plošin autoři čtenáři představují charakteristiku rhizomatického 

a arborescentního myšlení.40 

Arborescentní myšlení podle autorů operuje na bázi binární logiky, která vytváří 

organizaci založenouna strukturálně opodstatněných pravidlech, například logického 

odůvodněním. Namísto toho je pro rhizomatické myšlení charakteristický pohyb, který se odvíjí 

od dané situace. Vývoj v případě rhizomatického myšlení nelze předjímat, jelikož není dopředu 

známé pravidlo/struktura, která by odhalovala jeho směřování. 

Namísto vytváření posloupností a řad rhizom spojuje libovolné body. Propojení různých 

režimů znaků avšak nevytváří jednotu, ale multiplicitu, jelikož rhizom je tvořen dimenzemi 

neboli plošinami, které se rozprostírají, jsou stále v pohybu. Autoři tak vynáší negativní definici 

rhizomu jako systému, který je necentralizovaný, nehierarchizovaný a nevýznamový, mající 

vztah ke všem potenciálním liniím stávání se. 

Individuace, ke které v procesu stávání se neuskutečňují prostřednictvím nápodoby, 

nejde o to stávat se po vzoru něčeho – vytvářet napodobeninu. Stávání se prochází individuací 

skrze Heacceitas, která je nutkavou myšlenkou, afektem, který rezonuje i intenzitami různých 

úrovní plošiny tak, aby vytvořily nikoliv stejné nebo podobné, ale jiné.  

Důraz na pohyb a prostorové aspekty stávání se odhaluje, že podstatným rysem povahy 

rhizomu je jeho teritorialita. Povaha rhizomu, tedy spíše jeho teritoriality, je určována 

především vztahem dvou vzájemně se podmíněných typů pohybu, a to deteritorializace 

a reteritorializace. V Tisíci plošinách Deleuze a Guattari specifikují mimo jiné takto: „Jak by 

mohly pohyby deteritorializace a procesy reteritorializace nebýt navzájem relativní, věčně 

propojené, vázané jedny v druhých? Orchidej se deteritorializuje vytvářejíc obraz, obtisk vosy; 

vosa se však na tomto obraze reteritorializuje. Deteritorializuje se naopak tím, že se stává 

článkem reprodukčního aparátu orchideje; tu však reteritorializuje tím, že přenáší její pyl“ 

(Deleuze, Guattari, 2010, s. 16). Vztah vosy a orchideje, který si autoři vypůjčují, ukazuje na 

způsob, jakým od mimetiky přechází ke stávání se. Mimikry v tomto případě nejsou 

nápodobou, ale situací, kdy dvě série (vosa a orchidej) volí stejnou linii úniku. 

Jestliže je záměrem této práce představit Deleuzovu (a Guattariho) filozofii jako 

platformu nového aparátu recepce umění akcentujícího jeho komunikační potenciál, musí být 

                                                           
40 V předešlé části této práce, která se věnuje zapojení Bergsonova pojetí paměti, bylo naznačeno, že i Deleuze 

a Guattari se snaží vymanit se abstrahování čistých pojmů, které by bylo možné klást jako opozitní. Proto ani 

rhizomatické a arborescentní, rhizom a strom, nelze takto chápat. Nejedná se o protiklady, ale o komplementární 

pojmy.  
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pozornost věnována povaze stěžejního pojmu, jakým je právě rhizom. V úvodní kapitole Tisíce 

plošin autoři charakterizují vlastnosti rhizomu na základě šesti principů.  

Jako první a druhý uvádějí princip spojení a heterogenity, ilustrující schopnost rhizomu 

napojit jakýkoliv bod na kterékoliv jiné místo systému. Tímto se staví vůči tradičnímu myšlení 

dichotomie a opozitních struktur charakteristických pro myšlení strukturalismu. Analýza 

například lingvistických, ale i jakýchkoliv jiných kulturních fenoménů není prováděna skrze 

jednotnou metodologickou perspektivu určující správný výchozí teoretický rámec. Ten slouží 

jako mocenská struktura redukující možnosti analýzy. Rhizomatická metoda pracuje 

„v pohybu“, decentralizuje analyzované prvky a nutí je zabydlovat se v nových teritoriích 

(Deleuze, Guattari, 2010, s. 14). 

Následující princip pak upřesňuje, že rhizom lze uchopit pouze prostřednictvím 

multiplicity. Jedná se o kvalitativní multiplicitu, narušující samozřejmost vztahu subjektu 

a objektu. Princip multiplicity, není celkovou jednotou sečtených položek, ale vykazuje rovinu 

konzistence dimenzí, které jsou stlačeny do jediné roviny a tím zakládají kvalitativní odlišnost 

vůči okolnímu prostředí (Deleuze, Guattari, 2010, s. 14–16). 

Čtvrtý, princip asignifikantního přerušení představuje neustálý dynamický rozvoj 

rhizomu, který neustává ani v případě, že je dosavadní linie přerušena. Tento princip míří 

podobně jako všechny doposud zmíněné proti dominanci generování významu skrze kategorie 

určené filiací, strukturální podobností nebo vztahů dichotomie pojmů. Rhizom obsahuje linie 

segmentarity, je stratifikován, jelikož tím se formuje jedna z modalit jeho teritoriality. Pro 

rhizom je ovšem nutností pohyb, tedy reteritorializace umožněná právě prostřednictvím 

asignifikantního přerušení, vytyčeného linií úniku (Deleuze, Guattari, 2010, s. 17–19).  

Pátý a šestý princip rhizomu, tedy princip kartografie a dekalkomanie popisuje 

vlastnosti rhizomu, který díky nim nepodléhá žádnému strukturalistickému nebo generativnímu 

modelu. V rámci rhizomu nedochází k prohlubování ustanovených vztahů. Takový způsob 

organizace odpovídá arborescentnímu myšlení, fungujícímu jako otisk schopný nekonečné 

reprodukce neměnné struktury, jak říkají autoři, „celá logika stromu je logikou obtisku 

a reprodukce“ (Deleuze, Guattari, 2010, s. 19). Naopak princip kartografie je jednou z fazet 

rhizomu. I když z podstaty rhizomatického myšlení nelze uvažovat o žádné vnitřní hierarchii 

výše popsaných principů, tvrdím, že právě metafora rozvíjející se mapy je plošinou obsahující 

všechny výše zmíněné principy. Nicméně není to tak, že by součet těchto charakteristik dával 

dohromady obraz mapy. Touto linií uvažování bych se dostala zpět ke kvantitativnímu 

uvažování multiplicity. Všech šest principů rhizomu vyjadřuje jeho vlastnosti nahlížené 

z odlišných perspektiv, které ale vždy akcentují pohyb a teritorialitu. Proto používám mapu 
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jako zastřešující pojem, představující způsob organizace, tematizující kvalitativní proměnu 

prostředí. 

Mapu jako nový způsob organizace vybírám kvůli několika motivům, kterými se liší od 

tradičních schémat. Je jím zejména její schopnost rozvíjet se v prostoru, čímž míří proti modelu 

komunikace jako lineárního procesu. Další související vlastností je její fluidita, tedy že 

jednotlivé „uzly“ mapy získávají vlastnosti na základě vztahů s ostatními uzly, přičemž tyto 

vztahy vznikají a zanikají díky neustálému rozvíjení se mapy. Výhodou je rovněž to, že Deleuze 

a Guattari píší, že mapa je schopná nést otisky, tedy je možné  uvažovat o implementaci režimu 

reprezentace uvnitř rhizomatické organizace. V následujících kapitolách bude podrobněji 

ozřejměno, jakým způsobem používám mapu jako nový model umělecké komunikace. 

Pro Deleuze a Guattariho je mapa pojmem, který jim pomáhá překročit reprezentativní 

podstatu otisku odpovídající arborescentnímu modelu organizace rozvíjení teritoria pouze 

prostřednictvím reprodukce svého vlastního otisku. Mimo toto dualistického vymezení ale 

autoři připomínají i koexistenci rhizomatického a arborescentního (Deleuze, Guattari, 2010, 

s. 22–23). Mapa, kterou v této práci používám, je vystavěna právě na tomto autory zmiňovaném 

aspektu. Nejedná se o dualistický vztah mezi mapou a otiskem podporující antireprezentační 

tendence Deleuze a Guattariho filozofie, ani nejde o tradiční pojetí mapy jako schématické 

předlohy usnadňující orientaci ve světě, která by vycházela z číselných nebo konceptuálních 

abstrakcí. Mapa tedy není teritoriem, ale je teritoriální tím, že poukazuje k limitům/hranicím, 

v tomto případě reprezentace.  

Mapa, kterou navrhuji, je rozvíjejícím se celkem, který pomáhá objevovat hranice 

teritoria, v řeči Tisíce plošin, určovat okraj, který je zmnožován. K pohybu okraje teritoria 

dochází právě proto, že mapa se nikdy nerovná teritoriu, které není možné abstrahovat a plně 

zanést do sítě abstrahovaných bodů. V případě uměleckého díla je generování mapy založené 

na přímém kontaktu s teritorialitou díla, kdy prostřednictvím recepce dochází k mapování 

prostoru. Přítomnost tělesného prožitku rovněž odkazuje k reálné kartografii díla, tedy k jeho 

specifickým, prostorově se manifestujícím rysů, které recipienta nutí k přímému pohybu.  

Výše zmíněná charakteristika vztahu mezi mapou a teritoriem vychází z prostředí 

umělecké komunikace nebo alespoň z předpokladu, že umění je dozajista specifickým druhem 

komunikace, přičemž komunikace není nezbytně uměním – komunikace nerovná se umění. Dá 

se říct, že umění je jednou z množin komunikace. Co ale činí uměleckou komunikaci tak 

výjimečnou je, že komunikace zde má určitou hodnotu nebo přesněji kvalitu. Komunikaci již 

také není nutné vnímat coby opozitní k recepci, jelikož tím bychom se vraceli zpět 

k fenomenologické redukci. Tak, jak ji uchopuje tato práce, komunikace není limitována jako 
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artikulace a sdělení pokud možno čisté informace, ale stává se především předpokladem pro 

rozpoznání kvalitativní změny prostředí. Tak je možné, že i šum a vše, co bychom v rámci 

běžné komunikace považovali za chybné a nepatřičné, může fungovat v rámci umělecké 

komunikace.  

Domnívám se, že takto definovaný pojem je možnou cestou, jak konstituovat nový 

model recepce uměleckého díla, který by se dokázal vyrovnat jak s dynamičností pozic 

schématu (autor, dílo, kurátor, recipient), tak i s rozdílnými způsoby expresivity uměleckého 

díla. Původní metaforické užití těchto pojmů bude v rámci mnou navrženého problému 

umělecké komunikace částečně narušeno, mapa a stopování v něm odkazují k reálné 

„kartografii“ procesu recepce, která tak vyžaduje zapojení performativních aspektů. Mapa, 

kterou hodlám využít, totiž funguje jako otevřený rozvíjející se prostor schopný obsáhnout 

i strukturalistické (arborescentní) podoby modelů, jelikož pozice, ze které k dílu přicházíme, 

nemusí být redukovaná na jediný možný přístup, ale nabízí pluralitu vstupů i východisek. 

5.3 Modely umělecké komunikace – Je možné aplikovat komunikační 
model na zkušenost s uměleckým dílem? 

Vybrané příklady představující různost přístupů k problematice definice komunikačního 

procesu jsem již výše v tomto textu uvedla. Vyplývá z nich, že komunikace je nejčastěji 

chápána jako přímá výměna informací mezi zdrojem a přijímačem. Je popisována jako veskrze 

technický proces, jehož účelem je přenos nebo tvorba znalostí. Etymologie termínu komunikace 

ovšem nabízí mnohem širší význam. Původním významem slova communicatio bylo vespolné 

účastnění (Flusser, 2002, s. 9) a odkazovalo i na společnou činnost a sdílení zkušeností. 

Komunikace tak může zahrnovat nejen přenos a výměnu informací, ale i jejich společné 

sdílení jako kvalitativně odlišnou úroveň. Sdílení je mnou v tomto případě uchopeno coby 

způsob, jakým je sdělení prožíváno tedy míru a intenzitu emoční a fyzické responze, kterou 

vyvolá. Týká se všech zúčastněných a nemusí se nutně rovnat souhlasu s předkládaným 

sdělením ani identifikaci jeho významu. 

Představa komunikace jako sdílení je možných způsobem, jak vzdorovat Deleuzově 

a Guattariho nedůvěře vůči komunikaci ve sféře umělecké kreativity. Jestliže autoři označují za 

negativní aspekt komunikace její přílišné spojení s reprezentací, není jejich odmítavé 

stanovisko nezpochybnitelné. Cestu, jak překonat tuto jejich nedůvěru, nacházím v některých 

aspektech Deleuzovy knihy Logika Smyslového vnímání. 
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Konkrétně mám na mysli Deleuzovo vyzdvižení materiální podstaty vjemu, které míří 

proti narativnímu čtení, ukotvenému podle autora v řádu reprezentace. Mohu ale namítnout, že 

každé vizuální umělecké dílo, pokud jej mám rozeznat od jiných vizuálně se manifestujících 

objektů, musí něco představovat. Minimálně tak, že odkazují ke konkrétnímu způsobu, jakým 

fungují  – reprezentují logiku (v případě Deleuze logiku vjemu). Umělecké dílo, v tomto případě 

malba, reprezentuje, a to dvojí cestou. Může po vzoru označujícího a označovaného odkazovat 

mimo sebe, čímž dochází k realizaci narativního způsobu zacházení s dílem. Na druhou stranu 

dílo může odkazovat samo k sobě, reprezentace je i v tomto případě přítomná. 

O nutné přítomnosti roviny reprezentace v uvažování o umělecké produkci nakonec 

svědčí celá Deleuzova kniha věnovaná Baconovi, především části, kdy autor mluví 

o zviditelňování neviditelných sil (Deleuze, 2004, s. 59). Autor nahrazuje narativní čtení díla 

zviditelňováním nebo zaznamenáváním v obraze působících sil. Ale právě fakt, že píše o tom, 

jak učinit něco viditelným, svědčí o nemožnosti vymanit se z řádu reprezentace.  

I přes to, že se o to Deleuze snaží, není možné, aby se jí v případě umění vyhnul. Dílo 

musí stát na vlastních nohách, k čemuž mu dopomáhá rovina konzistence, ve které je situována 

i reprezentace. Bez přítomnosti roviny konzistence, jejíž součástí je i reprezentace, by nebylo 

možné dosáhnout jakéhokoliv sdílení. Rhizom by v takovém případě realizoval absolutní 

deteritorializaci, která by vylučovala další posun teritoria. Paradoxně, bezpodmínečné naplnění 

potenciálu deteritorializované linie úniku, na které Deleuze staví kreativitu umění, by 

znamenalo její zánik.41 

Reprezentace chápaná jako sdílení je v této práci situována coby nutná součást 

rozvíjející se mapy, představující základní stavební prvek modelu recepce uměleckého díla, 

založené tak na jeho komunikačním potenciálu. Se zapojením teritoriálních aspektů mapy 

ovšem vyvstává množství otázek směřujících převážně ke způsobu, jakým s ní zacházet, jak se 

v mapě orientovat. Nejsnadnějším způsobem by bylo vytvoření jakési „legendy“ určující 

perspektivu čtení díla determinovanou kategorií jakou je například autor, recipient, kurátor…, 

která předurčují způsob zacházení s dílem. Následující část textu pojednává o možném 

způsobu, jak se této striktní predeterminace rolí v rámci recepce vyvarovat.

                                                           
41 Důležitost uchování roviny reprezentace přebírám z textu Michaely Fišerové Text, ktorý rozvratil poriadok 

svojho světa (Fišerová, 2011). 
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6 Psychická distance 

6.1 Autor / recipient – psychická distance 

V předchozích částech textu zabývajících se určením modelů recepce uměleckého díla jsem se 

setkala s tím, že všechny tyto modely ve větší nebo menší míře využívají členění jednotlivých 

rolí schematizující situaci konfrontace s uměleckým dílem. Tedy určují pozice jako autor, dílo, 

recipient (dnes můžu přidat i kurátor) – až po určení těchto vztahů je možné ustanovit model 

komunikace. Nicméně v případě umění je samotné určení pozice problematické.  

Jestliže se podíváme na vývoj recepčního schématu, můžeme vysledovat tendenci 

lineárního pohybu, manifestujícího se v posunu zájmu, který se nejdříve soustředí okolo 

postavy autora. Dílo je v této fázi vykládáno skrze autorskou intenci, autorův život slouží jako 

klíč ke čtení díla.42 Posléze se zájem přesouvá k dílu samotnému, které žije mimo autorskou 

intenci, dílo se otevírá pluralitě významu.43  

Zcela pochopitelně toto rozvázání prvotního vztahu autora a díla vedlo k dalšímu 

přesunu, a to směrem k akcentaci vztahu recipienta a díla, kdy recipient a jeho univerzum jsou 

tím, co zakládá možné interpretační rámce a dílo osmyslňuje.44 Nicméně potenciálně úplná 

otevřenost je mnohými teoretiky kritizována jako příliš volná, nebezpečná pro celistvost 

kompozice díla.45 Nevracejí se ovšem zpět k autorovi jako tomu, kdo poskytuje unifikující 

a legitimizující rámec výkladu, ale přichází s konceptem relevantního výkladu, jehož existenci 

umožňuje odborná kritika. Tedy existence jakéhosi mediátora, zakládající neutrální pole 

objektivity interpretace. Může jím být literární kritik, kurátor, vypravěč nebo průvodce.46  

                                                           
42 V situaci, kdy se zabývám zkušeností recepce a setkání se s uměleckým dílem, je nutné zvolit i perspektivu, ze 

které je celý problém nahlížen. Tímto teoretickým horizontem může být autor, skrze jehož intenci je dílo 

vykládáno a jehož primát je zakotven v institucionální teorii umění, reprezentovanou například textem Artura 

Danta Svět umění (2010). Perspektivu díla, která je východiskem objektově orientované ontologie, pak 

představuje Václav Janoščík v úvodu knihy Objekt (2015). Eseje Maurice Merleau-Pontyho Oko a duch (1971) 

prezentují recipienta jako středobod fenomenologické perspektivy. 
43 Narušení pozice autora jako jedince významově držícího text pohromadě je koncept široce napadaný mnoha 

teoretiky i praktikujícími umělci zejména v šedesátých letech. V tomto textu tuto linii zastupuje Umberto Eco. 
44 Srov. s důrazem na zkušenost recipienta v aktu interpretace uměleckého díla, kterou jsem uvedla v části 

věnující se interpretaci v pojetí Kostnické školy recepční estetiky a vybraných textů Umberta Eca. 
45 Eco v knize Meze interpretace, proklamuje nemožnost udržet otevřenost interpretace po vzoru nekonečné 

sémiózy. Představuje čtenáři celou poetiku náležité interpretace a nadinterpretace. Je zajímavým faktem, že Eco 

si nárokuje obojí pozici, jako autor kritických textů se zabývá interpretací vlastního literárního díla. (Nemluvím 

z pozice autora, ale jako teoretik, mluvím o vlastním díle.) 
46 Zde se nabízí srovnání s institucionální teorií umění, i když se tento text explicitně nezabývá problémem 

definice umění, je možné sledovat paralelu s Dantovým artworldem, vytvářející autoreferenční rámec definice 

umění. Podobně i v tomto případě k určení správné interpretace dochází pouze institucionálně (Danto 2010). 
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Můžeme říct, že i když Deleuzova kritika komunikace v umění není nijak nová 

a mnohým se může zdát omšelá, až nepatřičná pro současnost, kdy je umění tolik provázáno 

s novými technologiemi, je důležité se k ní vrátit, protože právě dnes jsme došli do fáze, kdy 

již není možné uplatňovat linearitu vztahu mezi jednotlivými pozicemi. V následující části bych 

proto chtěla rozpracovat tvrzení, že odlišnost mezi definovanými pozicemi (autor – dílo – 

kurátor/vykladač – recipient) je v rámci recepce iluzivní a je založena na fluiditě specifické 

formy distance, kterou prožíváme v mnoha vrstvách recepce umělecké díla. Koncept zvláštní 

formy distance přebírám od Edwarda Bullougha, ale reviduji jej pomocí Deleuzovy 

a Guattariho myšlenky rhizomatického uspořádání, zohledňující dynamičnost procesu recepce. 

6.2 Estetické vědomý jako výchozí bod 

Nyní bych se chtěla zaměřit na reinterpretaci nezainteresovanosti, kterou Edward Bullough 

představuje v textu Psychická distance jako faktor v umění a estetický princip, skrze Deleuzovu 

a Guattariho reflexi umění jakožto kreativní produkce. Tedy skrze způsob, jakým oba autoři 

situují multiplicitu a stávání se na ontologickou rovinu uměleckého díla. 

Tyto dva zdroje, Bullougha a Deleuze/Guattariho, používám, abych podpořila svou 

domněnku, že ve své podstatě existuje pouze jedna pozice, kterou jsme schopni obsáhnout 

recepci různých druhů umělecké produkce, a že sama tato recepce je dána specifickým stupněm 

psychické distance. Specifická forma této distance nás neseparuje od prožitku živoucího světa, 

naopak nám umožňuje ustanovit novou formu senzitivity. Dovoluje nám být opravdu 

kreativními, a to ne pouze v pozici empirického autora, ale především v rámci recepce 

a interpretace uměleckého díla. 

Ze všeho nejdříve je nutné vytvořit základ, do kterého situuji Bulloughovy pojmy, a poté 

vyzdvihnu ty, které jsou důležité pro následnou analýzu. 

Běžná zkušenost s díly, jimž je přiřčeno přízvisko umělecké, je obvykle teoreticky 

uchopována skrze specifičnost, která je založena na nezaujatosti estetického postoje, což 

ukazuje na zvláštní povahu vztahu mezi recipientem jako subjektem vzhledem k objektu 

recepce. Navzdory variabilitě kategorizování uměleckých děl můžu stále pozorovat, že 

koncepce nezainteresovanosti v umění zůstává poměrně netknutá. Proto se nyní obracím 

k aplikaci vybraných myšlenek Edwarda Bullougha. 

Tím se dostáváme k prvnímu pro Bullougha důležitému pojmu, a to odlišenosti 

estetického vědomí, které je jiné, ale přece jen koordinované s praktickým, vědeckým a etickým 

vědomím. Pro primární praktické vědomí jednotlivosti existují jako kulminační body, kde vše 
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existuje jen pro samo sebe, k vlastnímu účelu. Věda se vztahuje ke světu jako ke sféře 

kauzálních vztahů a etika se orientuje směrem k finálnímu účelu. Naopak estetické vědomí je 

imanentní vůči objektu, který tak zůstává bez nutnosti identifikace s pouhým pojmem 

(Bullough, 1912, s. 90–91). Objekt tak nemůže být uchopen coby transcendentní. Povaha 

estetického vědomí je tím charakterizována jako individuální a impersonální. Impersonální 

v tom smyslu, že je decentralizována z personifikované identity směrem k objektu 

kontemplace. Ovšem „já“ není plně zapomenuto, jako je tomu například v případě vědy. 

6.3 Jak Bullough popisuje mechanismus distance? 

Na základě vztahu mezi subjektem a objektem Bullough popisuje dva hlavní postoje. V případě 

prvního, praktického postoje je objekt dán neustále tím samým způsobem, náš praktický zájem 

neusiluje o vytvoření něčeho nového, ale spíše o identifikování objektu s něčím, co již je 

uloženo v rezervoáru našich zkušeností, a tak nám pomáhá orientovat se v každodenním životě. 

Je to striktní utilizace zacházení s objekty tohoto světa. Nicméně v případě estetického postoje 

naše praktické „Já“ umírá tak, že můžeme přesáhnout naši konkrétní existenci a rozplynout 

v kontemplaci objektu. Vztah mezi subjektem a objektem je tím zcela modifikován (Bullough, 

1912, s. 94). 

Co se odehrálo v procesu zaujetí psychické distance, je fúze subjektu a objektu. Není 

zde žádný přímý nebo nevědomý efekt objektu na subjekt, ačkoliv během kontemplace je 

subjekt pohlcen objektem, což umožňuje interpretaci jeho kvalit jako kvalit objektu. Bullough 

mluví o zapojení nového proudu nebo o zářivém světelném záblesku, který osvětluje náš pohled 

na ty nejobyčejnější věci, „ když náš praktický zájem praskne jako přetížená šňůra záclon a my 

s užaslým zaujetím pouhého diváka sledujeme završení hrozící katastrofy“ (Bullough, 1912, 

s. 89). 

Začínáme vidět svět novým způsobem, najednou jsme schopni vidět, co se před námi 

ukrývalo. Tak tedy kromě inhibičního efektu distance, který nás osvobozuje od 

bezprostředního, můžeme pozorovat i pozitivní aspekt, který zakládá zcela novou zkušenost. 

Ustanovení distance, distance od bezprostředního vztahu k fyzické existenci, mi umožňuje 

obracet se k tomu, co se děje, k procesu samotného. 

Tedy recipient může uniknout ze zvyku kategorizování objektu jako něčeho, co reálně 

existuje, a překonat totalitu (aktuální podmíněnost nebo jednoduchý návyk) ve prospěch 

symbolické povahy předmětu tak, že recipient se soustředí na vztah reflektujícího „Já“ 

a primárního objektu. 
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Tato fúze subjektu a objektu způsobuje deautomatizaci psychologických struktur 

sebereflexe a zdůrazňuje tuto novou změněnou formu vědomí. 

Zde bych chtěla propojit koncepci distance s pojmem rozšířené mysli, a to ne pouze na 

úrovni mentální přítomnosti, ale také na úrovni osvojení si světa skrze aktualizaci jeho 

potenciálních významů. 

6.4 Negativní aspekty a kritika distance 

Můžeme ovšem najít i mnoho kritických analýz Bulloughova konceptu, které se povětšinou 

zaměřují na povahu estetického postoje jako něčeho, co redukuje estetické fenomény a objekty 

na pouhé stavy uvnitř recipientovy psýché. V jiných případech může být psychická distance 

nazírána coby druh privilegovaného postoje, činící nás necitlivými vůči každodenním 

problémům a našemu okolnímu prostředí. Můžu také směřovat k myšlence, že koncept 

psychické distance dokáže rozvrátit aktivní participace nebo zaujetím v kreativním procesu. 

Například, pokud se podívám na dva typy uměleckých děl – první z nich lze ilustrovat 

například na jakémkoliv známé klasické malbě, která je v duchu interpretována jako komplexní, 

již ustanovený a uzavřený kus. Druhý případ může reprezentovat takový typ uměleckého díla, 

jako je například performance nebo konceptuálního umění, které bývá viděno jako druh práce 

volající po tom, aby jej recipient „uzavřel“ aktivní participací. 

Co se zde nabízí, je rozlišení mezi statickou formou, zde spojenou s distancí, a nestálou 

dynamickou formou, která je spojována s aktivní participací. Tato distinkce je pro mne ovšem 

reduktivní, jelikož psychická distance působí v obou, a to na stejné úrovni. 

Má domněnka je tedy de facto opačná: psychická distance je obecnou podmínkou pro 

recepci i kreativní akt. Proto bych zde ráda navázala na Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho 

a jejich texty věnované problematice umělecké tvorby. 

Deleuze a Guattari mluví o velice specifické formě distance či lze říci rozšířeného 

vědomí umění, jestliže uvažují o perceptu vyděleném z mysli vnímajícího subjektu a o afektu, 

který není sérií afektivních stavů tohoto subjektu.47 

Pojetí perceptu, které autoři používají, je převzato ze Cézannovy deskripce motivu 

nacházejícího se v jeho obrazech, který je zde definován jako zvláštní způsob přehlížení. 

                                                           
47 Ke způsobu, jakým Deleuze a Guattari definují percepty a afekty, se vracím opakovaně. V tomto případě proto, 

abych upozornila na přítomnost distance v samém základu uvažování o povaze vjemu. (Deleuze, Guattari, 2001, 

s. 14). 
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Právě to je (tak často komentovaná) záhada Cézannova: „člověk chybí, a přece je 

cele v krajině“. Osoby mohou existovat a autor je může tvořit jen proto, že nevnímají, ale 

proměnily se v krajinu a jsou samy součástí složeniny počitků […] Nejsme ve světě, nýbrž 

stáváme se současně se světem, stáváme se tím, že jej kontemplujeme. Všechno je vize, 

nastávání. Stáváme se universem (Deleuze, Guattari, 2001, s. 147-148). 

 

Individuální identita se rozplývá ve prospěch kontinuálního komponování krajiny, 

recepční složeniny. Výchozí bod, skrze který jsme do recepce vcházeli jako „Já“ 

identifikovatelné jako sumarizace názorů a ready made myšlenek, jak by řekl Deleuze 

a Guattari, klišé, je dávno pryč a jediný způsob, jakým tuto krajinu uchopit, je vstoupit přímo 

do ní a najít, vytvořit novou recepční kompozici. Recipient tak musí skrze umělecké dílo 

vstupovat do procesu stávání se. 

6.5 Stávání se složeninou 

V případě kvalitativní multiplicity je subjekt formován jako událost zakládající se v zóně 

nerozlišenosti individuálních komponentů. Vzhledem k tomu, že stávání se přináší tento nový 

rys, je umožněno rozvinutí procesu diferenciace. Vjem tak nenáleží subjektu, ale je plně vtělen 

do složeniny (kompozice) uměleckého díla a prostřednictvím síly události je jeho naléhavost 

přenášena bezprostředně na nervový systém recipienta. 

Vjem je tedy v rámci zkušenosti s uměleckým dílem uchopený coby zóna nerozlišenosti 

mezi subjektem a objektem. Podle Deleuze recipienta nezasahuje pomocí kódu nebo mediace, 

jelikož neoperuje na poli reprezentace, nejedná se o barvu nebo tvar, ale o formující síly 

a zviditelnění stávání se skrze umělecké dílo (Deleuze, 1990, s. 59). 

Ustanovení díla v rovině konzistence je Spíše než identifikací subjektu a objektu dáno 

linií letu – vzdalováním se, které je schopno obsáhnout obojí, kreativitu a zároveň i reflexi 

způsobu, jakým ovlivňuje prostředí, které se ji neustále snaží přesně zachytit a identifikovat. 

Kreativita je hnána touhou experimentovat, objevovat, učit se a růst v neustálém zaujímání 

kreativní distance linie letu. 

Umělec (stejně tak jako recipient) vytváří složeninu perceptů a afektů ne pouze uvnitř 

své vlastní práce, ale předává ji recipientovi, oba jsou společně zapojeni v procesu stávání se 

a jsou plně součástí složeniny (Deleuze, Guattari, 2001, s. 153–154). Není zde žádný prostor 

pro rozlišení mezi distancí a aktivním zapojením jako ekvivalenty subjektivního a objektivního 

přístupu, protože kreativita nenáleží žádným kategorii, ale odehrává se uvnitř driftu – pohybu, 

kterým se sami snažíme najít vlastní pozici. Navzdory faktu, že Deleuze a Guattari mluví o tom, 
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že v umění není žádná distance, mluví také o tom, že umění vytváří monument. Idea 

architektury je podle autorů prvotním rysem uměleckého díla, ustanovení takového základního 

gesta si ale podle mého názoru žádá distanční element, který umožňuje ono ustavičné přehlížení 

ustanovené krajiny. Dochází zde k neustálé oscilaci mezi interioritou a exterioritou, 

modifikovanou fluidní povahou anomálního okraje, který je jediným místem, kde je možné 

vidět umělecké dílo jako kompozičně sjednocené a kde je zároveň možné, aby na něm mohli 

autor nebo recipient participovat (Deleuze, Guattari, 2001, s. 167–168). 

6.6 Dvě dimenze distance – dílo znak 

Psychická distance je platformou estetické zkušenost hned ve dvou úrovních. V první je 

nezbytné ustanovit objekt naší kontemplace, to znamená, že z množství podnětů vybereme 

signifikantní znaky díla. Nicméně je zde i druhá úroveň, skrze kterou vcházíme do zóny 

nerozlišenosti, kde subjekt-objektově polarizovanou recepci necháváme za sebou. Každý akt 

recepce tak přechází v aktivní participaci, která slučuje nutnost konstituce konkrétní formy, ale 

i nutnost její dekompozice, která poskytuje možnost pro vytvoření nového kompozita. 

Recipient je tak konfrontován s kontinuálním interpretačním driftem. Smysl (význam) 

je konstituován pouze lokálně, stejným způsobem jako identita v rámci recepčního modelu. To 

mne může vést až k myšlence, že specifičnost jednotlivých médií uměleckého vyjádření není 

podstatná, tedy že percepci nijak neovlivňuje, jestli se dívám na malbu, nebo poslouchám 

hudbu. Tento závěr by však byl unáhlený a zmatený, protože různé způsoby (média), skrze 

které jsou umělecká díla uchopována, mají rozdílný efekt na konstituci složeniny recepce, tedy 

pokud mám být přesnější, znamená to, že složenina je utvářena podle jedinečnosti látky nebo 

materiálu (média-substance) díla. 

I přesto, že primární prezentace uměleckého díla tíhne k určitému stupni statičnosti, je 

pro mne umělecké dílo definováno především procesem. Tedy celá scenérie, kterou jsem 

popsala, je spíše konfrontací s distančním limitem individua, podobně jako Bullough popisuje 

antinomii distance v rámci konceptu psychické distance (Bullough, 1912, s. 92). 

Mohu říct, že v případě Bullougha, stejně jako v případě Deleuze a Guattariho je fixní 

ustanovení přesné pozice, která by mohla určovat následný pohyb, nežádoucí. 

Co je zde důležité, je zkoumání pohyblivosti hranice. Všichni ze jmenovaných autorů 

chtějí zachovat minimum řádu, který by vzdoroval absolutní nerozlišenosti chaosu. 
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Prodloužení Bulloughových myšlenek pomocí rhizomatického myšlení Deleuze 

a Guattariho mi poskytuje novou formu distance, která recipienta neseparuje od prožitku 

uměleckého díla, ale naopak jej činí citlivějším a vědomějším vůči okolnímu prostředí. 

Recipient je nucen neustále uvažovat o své vlastní pozici uvnitř kompoziční složeniny 

recepčního stroje. Deleuzova a Guattariho koncepce vjemu jej díky nestabilní pozici role 

autor/recipient nutí přijmout novou formu zodpovědnosti. Kreativita nesmí být upírána 

žádnému z činitelů komunikačního aktu, je ovšem nutné, aby ten nestál mimo kompozici díla, 

ale přijal zodpovědnost spojenou s jakoukoliv formou exprese, která spočívá v zapojení 

okolního světa – nesmí se vyhýbat vytvoření kompozita.  

To má za následek další důležitou proměnu, a to že jednotlivé pozice předchozího 

modelu se prolínají. Samo hledání těchto pozic se stává jedinečností umělecké recepce. Vede 

mne k tomu, že jakožto recipienti jsme neustále konfrontováni s otázkami, ve kterých si 

uvědomujeme nedostatečnost svých encyklopedicky získaných znalostí. Pozice, které se takto 

recipient snaží dosáhnout, je ale pouze dočasná, jelikož celý model funguje jako otevřená 

složenina. 

Rozpracování Bulloughovy koncepce a její konfrontace s deleuziánskými motivy totiž 

umožňuje situovat ontologickou rovinu díla v recepci, aniž bych se vracela zpět 

k fenomenologické perspektivě, vyzdvihující pro Deleuze až příliš subjektivní zacházení 

s dílem. Dalo by se říci, že v tuto chvíli je dílo-věc nahrazeno dílem-znakem, které je kompozitní 

a předpokládá vznik komunity schopné sdílení. 

Zde se obracím k estetice Jana Mukařovského, rozdělujícího umělecké dílo na dílo-věc 

a dílo-znak. I přes to, že Deleuze se vůči strukturalismu vymezuje, troufám si tvrdit, že toto 

rozdělení je použitelné, i pokud se bavíme o uměleckém díle z pozic deleuziánské filozofie. 

I Deleuze a Guattari v Co je filosofie? uvažují o vztahu díla jako hmotného nosiče s dílem jako 

složeninou perceptů a afektů (Deleuze, Guattari, 2001, s. 142–143). 

V případě Mukařovského je dílo-věc tvořeno hmotným nosičem, estetický objekt je 

konstituovaný skrze normativní percepci ve kolektivního vědomí.48 Tento objekt má povahu 

znaku sui generis – estetického znaku – jenž odkazuje zároveň sám k sobě, a zároveň k celku 

světa. Vztah těchto dvou složek Mukařovský přirovnává ke vztahu, jaký mezi sebou mají 

Saussurovo označující a označované. Saussure nevidí znak jako materialitu myšlenek nebo 

spiritualizaci zvuků, ale jako neoddělitelnou jednotu sjednocující pojem a akustický obraz, 

které autor později nahrazuje termíny označující a označované. Zatímco Saussure vidí tuto 

                                                           
48 Tato myšlenka rezonuje s Deleuzovou a Guattariho specifikací charakteristických rysů umění. 
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dvojici konstitutivních prvků znaku jako mentální obrazy (Saussure, 2007, 97–100), 

Mukařovský tento model rozvíjí. Umělecké dílo je v jeho koncepci konstruováno z díla-věci, 

který je smyslovým symbolem, z estetického objektu, situovaném v kolektivním vědomí, kde 

zastává funkci významu a finálně ze vztahu k věci, kterou označuje. Tento vztah, ale není 

orientovaný na odlišnou existenci – i když se jedná o autonomní znak, ale na  kontext jako celek 

kulturních a sociálních fenoménů, jakými jsou věda, filosofie náboženství a další  Dílo jakožto 

věc, tedy umělecké dílo zahrnuté ve smyslovém světě čtenářské recepce, stojí na pozici 

označujícího, zatímco označované, dílo jako znak, nabývá coby estetický objekt významu 

v kolektivním vědomí.49 

Na estetický objekt a dílo-znak je rovněž nahlíženo jako na jednu stranu téže mince: 

dílo-znak je vždy autonomním, to znamená, že estetický znak a estetický objekt mají vždy 

znakovou povahu. Subjektivní prvky jsou v takovém vztahu objektivizovány a umělecké dílo 

tak nemůže být plně ztotožněno s přímým vyjádřením stavu umělcovy psýché.50 

Umělecké dílo tak má povahu znaku, konkrétně má vlastnosti znaku komunikativního 

a autonomního. Autonomní znak odkazuje sám k sobě, ale zároveň musí být komunikovatelný 

v rámci společenství, tedy musí odkazovat i k širšímu kulturnímu kontextu (tedy ke 

kolektivnímu vědomí). Komunikativní sdělovací funkce znaku oproti tomu slouží ke 

zprostředkování již specifičtějšího významu. Obě tyto funkce se potkávají v syžetových dílech, 

ale mohou existovat v uměleckých dílech i odlišně, například postavíme-li vedle sebe malbu 

konkrétní a malbu abstraktní. Umělecké dílo sice vzniká v odkazu na kolektivní vědomí 

a kontext doby, ale není pouze pasivním svědkem času a místa, nemá čistě dokumentární 

hodnotu.  

Znak jako takový je definován jako „skutečnost vnímatelná smysly, která směřuje 

k něčemu a která něco zastupuje, řekněme „mínící něco“ (Mukařovský, 2008, s. 13). Ovšem 

bližší určení specifické znakové konstrukce uměleckého díla má za následek významovou 

neukončenost díla, které je sice strukturním, ale i dynamickým celkem. Neexistuje zde jen 

jeden relevantní výklad nebo význam díla, ale zároveň není možné dílo vykládat jakkoliv, 

jelikož jeho význam je zasazen ve struktuře kolektivního vědomí.  

                                                           
49 Podle Mukařovského je struktura souborem dialektických protikladů. Vztahy mezi jednotlivými jejími 

složkami podléhají neustálým změnám. Absolutní konkretizace významu je tak neuskutečnitelná. Autor 

vyzdvihuje princip kompozicionality, ve kterém se dílčí významy skládají v celek. 
50 V tomto aspektu lze polemizovat o vlivu myšlenek Benedetta Croceho na Mukařovského i na tehdejší 

československou estetiku a teorii umění. Zdůrazněním zprostředkovanosti tak míří proti příliš psychologizujícím 

výkladům situujícím význam díla v emočním světě autora 
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Mukařovského strukturalistická estetika vyzdvihuje sémiotickou povahu uměleckého 

díla a tvrdím, že je možné se na ni odkázat i v kontextu mnou nabízené perspektivy. Je to možné 

zejména proto, že umělecké dílo nikdy neexistuje coby samostatná jednotka a je tak doslova 

závislé na komunikaci specifické znakové hodnoty.51 Jak si takovou myšlenku vykládat, dává 

vůbec smysl a proč je důležitá z hlediska soudobé praxe psaní o uměleckém díle? V souladu 

s dnes, dá se říct, tradiční interpretací uměleckého díla jako sémiotického fenoménu, pramenící 

z prostředí českého strukturalismu, můžu uvažovat například takto: Dílo existuje jako objekt, 

který nese množství signifikantních rysů umožňujících jeho klasifikaci. Nicméně tato jeho 

jedinečnost, která jej vyčleňuje a podmiňuje jeho autonomii, zároveň odkazuje na příslušný 

kontext nebo tradici.52 Tedy pokud bych měla celý problém shrnout: originalita je zároveň tím, 

co dílo zpětně váže k tradici, k dějinám výtvarné kultury. Druhým faktorem podporujícím tento 

předpoklad je nemožnost uvažovat o díle mimo konstelaci autor, recipient, dílo–, recipient, 

autor. Jestliže přijmu oba tyto předpoklady, jeví se pak jako nezbytné zahrnout do myšlení 

o umění i teorii komunikačního potenciálu uměleckého díla, tedy reflektovat možný způsob, 

jakým se proměňuje komunikační schéma založené na identifikaci jednotlivých prvků v rámci 

struktury. Zároveň důraz na sémiotickou podstatu uměleckého díla podporuje i zapojení 

komunikace, která je dána předpokladem pro rozpoznání teritoriální povahy umění. 

Pohyblivost, kterou Deleuze charakterizuje multiplicitním stáváním se, je srovnatelná 

s pohyblivostí Bulloughova distančního limitu. Obě pozice podtrhují důležitost sémiotické 

povahy uměleckého díla, která nutně vede k uchopení díla jako kompozitní události založené 

na možnosti sdílení. Oba rovněž akcentují kvalitativní odlišenost zkušenosti v rámci recepce. 

Pro další postup je tedy nutné zaměřit se na povahu recepce jako kvalitativně odlišné 

zkušenosti, jako na čas vykazující specifickou denzitu prožívání. V následující části se proto 

budu opírat o texty Jeana-Françoise Lyotarda, který se výše zmíněnou situací zabývá. Mimo to 

Lyotard přímo uvažuje i o potenciální komunikační rovině umělecké tvorby. Akcent časové 

roviny recepce i zvláštní povahy komunikační roviny umění nabízí komparaci, která rozbíjí 

logické zřetězení fází, proud obrazů nebo linii konceptuálního porozumění. Konfrontace 

                                                           
51 Specifická znaková hodnota uměleckého díla je zde určována v rámci sítě ostatních znaků. Jako estetický 

prožitek je pak chápán proces recepce uměleckého díla, sledující jejich vzájemné vazby - proces postupného 

odkrývání vrstvených významů. 
52 Toto tvrzení pracuje s paradoxním nazíráním inovativnosti kulturních fenoménů. Aby byl prvek v rámci 

tradice vyhodnocen jako originální, musí navazovat na diskurz prostředí, ve kterém má fungovat jako nový. 

Tedy je definován vzhledem k „historickému“ aspektu prostředí, ze které vzchází. Originalita je výsledkem 

emancipace a vytváří kontrapunkt k tradici, avšak ne úplně, aby bylo možné originalitu identifikovat, musí 

fenomén zůstat ve vztahu k tradici jako sekundárnímu referenčnímu rámci. 
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myšlenek Deleuze a Lyotarda zde slouží jako prostředek pro přiblížení vztahu recepce 

k možnostem artikulace specifického zážitku.  
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7 Lyotard vs. Avantgarda  

Do problematických aspektů komunikace v obecné rovině mezilidské interakce lze v případě 

Lyotarda vstoupit pomocí textu Rozepře. Je zřejmé, že kdekoliv autor zvažuje pozici 

reprezentace v prostředí, které definuje coby postmoderní, všude tam lze uvažovat 

o komunikaci. V důsledku toho je možné uvažovat obdobně i o umění. Lyotard explicitně 

přiznává komunikační rovinu uměleckého díla, ale komunikace zde má zvláštní podobu. V této 

části textu bych chtěla představit pro tuto práci relevantní koncepty Lyotardova uvažování 

o komunikaci v rámci umění a porovnat je s Deleuzovým/Guattariho uchopením 

komunikačního potenciálu umělecké produkce. Zvláštní pozornost pak směřuji ke koncepci 

času v rámci recepce uměleckého díla, jelikož ta se ukázala jako absentující nebo přinejmenším 

problematická v první části textu věnované komunikačním modelům umění. 

Lyotard je stejně jako Deleuze řazen mezi filozofy kriticky reagující na myšlenky 

strukturalismu. S Lyotardem bývá nejčastěji spojován termín postmoderna, který formuluje 

a který se projektuje jako jeden z motivů v pozadí mnoha jeho spisů. Lyotardovy texty se 

zabývají množstvím témat, nejčastěji oscilují mezi problémy filozofie, politiky a estetiky. 

S ostatními poststrukturalisty sdílí zájem o non-racionální síly jako vjem, pocitovost nebo 

emocionalita, které se snaží vytrhnout z kontextu fenomenologie (Sim, 2002, s. 9–12). 

Zajímavým aspektem Lyotardovy práce je i jeho zkušenost kurátora.53 

Umění jako forma události má pro Lyotarda zvláštní význam, tematizuje totiž hranice 

reprezentace. Toto téma nejprve zkoumá prostřednictvím figurálních aspektů malby (například 

v textu Co malovat?), později se zaměřuje na reinterpretaci Kantova konceptu vznešena skrze 

malířskou avantgardu (například v Okamžik Newman, Nereprezentovatelné a avantgarda). 

Podle Lyotarda má avantgardní umění potenciál k rozbití diskurzivních očekávání recipienta, 

všech jeho konvencí a zavedených systémů recepce. Tímto způsobem představuje figurální, 

jako to, co se od pouhé smyslové figury posouvá k formě ničivé síly schopné rozložit jakoukoliv 

strukturu.  

Než se ponořím přímo do vztahu, který Lyotard staví mezi uměním a komunikací, je 

nutné ještě chvíli setrvat u toho, jak v případě umělecké produkce popisuje rozdíl mezi 

modernou a postmodernou. Tento problém totiž směřuje pozornost ke zvláštní povaze času. 

V antologii Lyotardových textů Lyotard, průvodce čtenáře editoři Keith Crom a James 

Williams upozorňují, že v případě Lyotarda a textů, které věnuje problematice avantgardního 

                                                           
53 Lyotard byl v roce 1985 spolu s Thierry Chaputem kurátorem výstavy Les Immatériaux. Tato výstava bývá 

označována jako spouštěč „kurátorského obratu“. 
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umění, je na začátku nutné uvědomit si především omyl dvou přesvědčení, která míří proti 

Lyotardově autorské pozici.  

První z nich jde proti myšlence, že Lyotard je filosofem postmoderního umění ve 

smyslu vyhraněného stylu. Druhým souvisejícím omylem je pak přesvědčení, že avantgarda je 

nutně inovativní v rámci tradice dějin umění, jedná se ovšem o díla, která zahrnují působení 

v rámci mnoha možných diskurzů. Takové dílo způsobuje šok a rozrušení ustanoveného řádu 

mezi smyslovým vnímáním a soudy vkusu, společenskými hodnotami, ekonomikou a dalšími 

formami vědění. Tohoto efektu narušení pak podle autorů dosahuje skrze aktivaci nové touhy 

a vjemu spíše než prostřednictvím nové umělecké formy (Crome, Williams, 2005, s. 285).  

Když tedy Lyotard píše o figurálním umění nebo o umění avantgardním, nemá tím na 

mysli určitou etapu zapadající do evoluční teorie umění a překvapivě, umělecká díla nejsou 

avantgardní skrze svoji uměleckou inovativnost, ale proto, že působí coby materiální událost, 

která vyvstala v mnoha odlišných formách diskurzivního kontextu a smyslového vnímání. 

Lyotard tedy směřuje k tomu, aby popsal dílo coby událost. 

Tuto situaci autor ilustruje na příkladu americké poválečné avantgardy, konkrétně na 

dílech malíře Barnetta Barucha Newmana, která podle něj tematizují vznešeno, tedy jeho 

revidovanou verzi. Důvody, proč si vybírá právě tohoto umělce, jsou patrné už v úvodních 

řádcích statě Vznešené a avantgarda, kde uvádí jen skrovný výčet jeho vybraných děl a jeho 

teoretickou esej The sublime in now (Lyotard, 2001, s. 124). U všech jím zmíněných děl je 

patrná významná pozice času, neodbytné přítomnosti, teď a tady díla. Lyotard tvrdí, že 

Newmanovy rozměrné monochromy rytmizované jednoduchou linií staví potenciální diváky 

do pozice, kdy očekávají, že něco hlubokého nebo důležitého a hodnotného se v malbě 

odehrává, něco přichází, aniž by bylo přesně jasné, co je tím míněno. Ono now Newmanových 

obrazů je podle Lyotarda neschopné konstituovat myšlením, je to něco, co před recipientem 

vyvstává. Není nutné se ptát po povaze toho, co přichází, jelikož ještě před tím, než bychom 

tuto otázku vznesli, je zde prezence struktury, která otázku předpokládá. Lyotard přímo píše 

„otázka předchází samu sebe“ (Lyotard, 2001, s. 125). 

Lyotard tedy hájí avantgardu jako možnost prostoru, kde dochází k setkání se s alteritou 

/ s jiným, které narušuje lineární uvažování o čase i evoluční teorii umění. Autor tedy 

přehodnocuje pozici umění v postmoderní situaci a jako úkol avantgardy tak jasně 

pojmenovává nutnost „rozvracet nárok ducha zmocnit se času“ (Lyotard, 2001, s. 147), přičemž 

pocit vznešeného je cestou, jak tohoto odcizení dosáhnout.54 

                                                           
54Autor specifikuje svůj zájem o Newmanovy obrazy. Nezajímají jej, protože by jejich primárním tématem byl 

čas, ale přejímá autorovo tvrzení, že „čas je obraz sám“ (Lyotard, 2001, s. 109). 
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Lyotardovy eseje věnované stavu umění v postmoderní době jsou tak nutně 

spjaté s etikou, přesněji řečeno, navrhuji, že stav umělecké avantgardy je tak srovnatelný 

s rozepří. 

Jak této formulaci rozumět? Umělecká avantgarda tematizující vznešeno jako jiný druh 

imaginace, přesahující možnosti absolutního poznání, deskripce nebo jiných „rozumových“ 

strategií konstruujících diskurz uměleckého díla. Staví se proti totalizujícím interpretačním 

tendencím. Lyotardovo přehodnocení tradičního kantovského termínu vznešena, které bude 

v následující části práce ještě hlouběji představeno, narušuje metanaraci příběhu dějin umění, 

který představuje totalitární jednotu výkladu dynamického procesu. Namísto toho navrhuje 

nahradit jednotící hledisko nekonečnou množinou rozdílných stavů, jejichž koexistence je 

umožněna rozvíjením množství kontinuálních dialogů. 

Namísto násilné unifikace nebo budování konsenzu upřednostňuje stav rozepře,55 kterou 

tematizuje takový stav sporu, kdy obě strany zastávají vzájemně neslučitelná stanoviska, 

uznávají jedna druhou jako alteritu. Tato situace, jak komentuje Fišerová, vyžaduje „schopnost 

empatické imaginace, umožňující představit si sebe samého jako jiného, jako jinakost neboli 

alteritu, a osvobodit se tak z totalitární racionální metanarace a jejího diktátu totožnosti neboli 

identity“ (Fišerová, 2016, s. 143). 

Díla umělecké avantgardy, se kterými Lyotard pracuje, nemají potřebu být 

legitimizována prostřednictvím vnější narace, která by je pouze klasifikovala a umístila 

v univerzálním příběhu dějin umění. I když je možné s nimi i s ostatními díly takto nakládat, 

tento způsob zacházení naprosto opomíjí reálnou zkušenost s dílem. To, čemu jsme tváří v tvář 

vystaveni, je právě prožitek radikální jinakosti, kterou je nutno akceptovat. Bez této otevřenosti 

ani nejde k umění přistupovat jinak než historicky, jelikož je předpokladem pro uvědomění si 

kvalitativní hodnoty recepce. 

Lyotard si tedy jako navazující problém vybírá spor o reprezentativní povahu umění 

založenou na interpretaci děl amerického abstraktního expresionismu, která chápe jako výzvu 

k přehodnocení Kantovy koncepce vznešeného. Avantgarda tak v očích Lyotarda nabývá nový 

politicko-etický rozměr tím, že nás prostřednictvím pocitu vznešeného konfrontuje s jinakostí. 

Následující část se tak bude zabývat reinterpretací tradičních pojmů estetiky, kterou Lyotard 

                                                           
55 Lyotard uvádí dva druhy konfliktu: Prvním z nich je pře, kdy ke spravedlivému řešení konfliktu přispívá 

sdílení diskurzivního žánru. Tedy situace, kdy všichni účastníci sporu akceptují stejná pravidla. Ovšem jestliže je 

jedna ze stran donucena přijmout pravidla diskurzivního řádu, která jí nejsou vlastní, jedná se o rozepři. 

I v tomto případě dochází k řešení sporu, ale jenom díky křivdě spáchané na té ze stran, jejíž diskurzivní nároky 

byly potlačeny (Lyotard 1998, s. 18). 
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provádí a která je dle mě zásadní pro konstituci nového pohledu na komunikační potenciál 

umělecké produkce.  

7.1 Depoty narativity a umění 

Ve své eseji Malba, tajemství ve věku postmoderny: Baruchello Lyotard vyznačuje odlišnost 

pravidel utváření obrazu a jeho technologického přepisu. Podle Else Marie Bukdahl zde autor 

dokládá, že se znaky a symboly fixované na povrchu malby nemohou plně překládat do 

konceptů a kategorií. 

To vysvětluje, proč primárním počinem vizuálního umění je vyjádření/exprese všeho, 

čeho konceptualizace nemůže dosáhnout. Všechny figury, zobrazené situace, vztahy nebo 

abstraktní sekvence ve vizuálním umění jsou Lyotardem pojmenovány jako depoty narativní 

energie, které utváří a rozvíjí různé druhy narativů. Zároveň stimulují recipienta k tomu, aby 

na základě toho, co vidí, začal utvářet svůj vlastní narativ. 

Vizuální umění nicméně nevysílá kód, který by nám poskytoval pozitivní, nebo 

negativní hodnoty binárního jazyka (Bukdahl, 2007) a tím zprostředkovával instrukce 

k vytváření legitimního narativu, podle autora si uchovává tajemství.  

Lyotard charakterizuje vizuální universum jako depot neurčitosti, prostor nasycený 

intenzitou a prezencí. Když se dívá na Baruchellovy obrazy, polemizuje o tom, že připomínají 

spíše monogramy. Etický moment ve vizuálním poli, který je neviditelný, ale přítomný, tedy 

viditelný. Nejedná se o znaky nebo signifikace, ale intenzity. Je zde tak málo toho, na co se 

můžeme dívat, ale mnoho toho, co můžeme promýšlet. Jako v celé postmoderně (Bukdahl, 

2007). 

Takový způsob uvažování nás může dovést až k myšlence, že Lyotard nahrazuje velké 

narativy světa umění menšími narativy, ale není tomu tak, naráží tím na něco jiného, problém 

reprezentace spočívající v aktualizaci pojmu vznešené.56 Stejně jako třeba krása nebo mimesis, 

vznešené je jedním z tradičních pojmů estetiky. Například Pseudo-Dionysios Longinos vytváří 

poetiku vznešeného, tedy jak psát vznešeně. Vymezuje prostředky vznešena – figury.57 Je nutné 

zde rovněž uvažovat o dalším významném spisu, jímž je O vznešenu Edmunda Burkeho. Jeho 

koncepce v mnohém zakládá koncepci vznešeného tak, jak ji chápeme dnes. Vznešené spojuje 

s prožitkem velikosti, drsnosti, ohromujícím, pevností a masivitou. 

                                                           
56 Pro tuto chvíli si čtenář může vznešené představit jako pojem spočívající v protikladu, kde potěšení a bolest 

odhalují přítomnost čehosi. Potěšení v imaginaci nekonečného a bolest nedostatečnosti. 
57 Autor poznamenává, že i přes to vznešené uniká (Lyotard, 2001, s. 131). 
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Z takové charakteristiky je jasné, že vznešeno je vztahováno k expresivitě přírodních sil 

a smyslovému vnímání (Burke, 1981, s. 112). 

Na rozdíl od krásy nespočívá ve slasti, ale je spjaté s hrůzou a pudem sebezáchovy, proto je 

silnější než krása, protože strach ze smrti působí jak na tělo, tak na mysl. 

Burke se rovněž pokouší odlišit různé stupně a účinky vznešena podle povahy objektu, 

který jej vyvolal. Aby se ale hrůza spojila s pocitem zalíbení a spolu s ním vytvořila pocit 

vznešena, je nutné, aby hrozba byla zadržována, distancována (Burke, 1981, s. 120–121). 

Z koncepce vznešeného Edmunda Burka vychází i Imanuel Kant. Ten formuluje základní pilíře 

estetiky obzvláště v Kritice soudnosti, kde pojednává o krásném, vznešeném a teologii, které 

určují vztah člověka a přírody. 

Soudnost je jednou z mohutností mysli, je to schopnost mysli subsumovat, 

vypracovávat pojmy na základě vztahů mezi kategoriemi. Rozlišuje dva druhy soudů: 

poznávací, kdy dochází ke shodě myslících subjektů prostřednictvím sdílení pojmů a estetický 

soud, který určuje jako paradoxní: je subjektivní, ale nárokuje si objektivní platnost, 

charakteristickým rysem estetického soudu je také jeho nezainteresovanost, nemotivovanost 

(Kant, 2015, s. 47). 

Estetický soud je tedy charakterizovaný: zalíbením bez pojmu, nezainteresovaností, 

účelností bez účelů a je všeobecně nutný. Je založen jako svobodná hra rozvažování a smyslu, 

jejichž souladem dochází k libosti. 

Mimo soudy vkusu zabývající se libostí způsobenou krásou, dobrým nebo pouze příjemným 

mluví Kant i o kategorii vznešena, které stejně jako předpokládá, reflektují soud, ale na rozdíl 

od krásného vznešené nemůže být poměřováno nebo jinak uchopeno smyslovým vnímáním – 

obrazotvornost v případě vznešena selhává. Vznešeno (matematické) proto nemůžeme podle 

Kanta najít v umění, protože to je záležitostí forem, ale pouze v surové přírodě (Kant, 2015, 

s. 91).  

Když selhává obrazotvornost, nastupuje rozum jako morální instance, která dokáže 

člověka povznést nad šílenství. Idea svobody je jediná rovná zážitku absolutna – díky tomu 

není traumatický (Kant, 2015, s. 95–96). 

V situaci konfrontace se vznešeným je absolutno učiněné patrným díky selhání 

obrazotvornosti, která je neschopná zformovat matérii – Kant tímto zajímavě míří 

k formulování estetiky bez nutnosti formy, ale odvrácení řešení potenciálního traumatu od 

obrazotvornosti směrem k rozumovým schopnostem zamezuje produktivnímu vývoji této 

koncepce. Vznešeno je Kantem napojeno převážně na problém etiky spíše než na problémy 
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uměleckého díla. Lyotardova revize vznešeného naopak představuje obrazotvornost jako 

spásnou v případě setkání s radikální jinakostí. 

 Revidovaný koncept kantovského vznešena se v pozdějších textech stává ústředním 

motivem Lyotardových myšlenek o povaze poválečného avantgardního umění. Postmodernu 

ve vizuálním umění definuje jako úzce propojenou s estetikou vznešena a možností 

experimentování, přičemž hlavní je zde pro něj utvoření nového uměleckého principu. 

Podstatou dopadu konceptu vznešena ve vizuálním umění je víra, že absolutno 

zanechává v uměleckém díle stopy (ať už mají jakoukoliv podobu). Tyto stopy autor nejčastěji 

hledá v abstraktním a minimalistickém umění, kde umělci pracují s otevřeným prostorem bez 

přítomnosti jasného středu.58  

7.2 Prezence/reprezentace 

Mimo koncepci vznešena Lyotard reviduje i Kantovu hypotézu o absenci formy, snaží se skrze 

ni analyzovat pozici umění a poukazuje na principiální nezformovanost matérie uměleckých 

děl v období avantgardy. 

Umělecké dílo tak nevidí jako: prezentaci matérie ve formě, ani jako to, co působí 

svobodnou hrou forem spějící k harmonii, jako je tomu v Kantově pojetí. Umělecké dílo nabízí 

samotnou prezenci matérie – přítomnost. Co ovšem míní, když mluví o matérii? Ta je pro něj 

paradoxně nemateriální ve smyslu fyzické hmoty, nepodřizuje se režimu receptivity 

a inteligibility, uniká všem formám. Je například kvalitou povrchu: hladkost, drsnost. 

Přítomnost je tedy matérie pocítěná, ale neuchopitelná, je to přítomnost v absenci (Lyotard, 

1998, s. 22). 

I to je možným důvodem, proč si jako exemplární příklad vybírá právě malbu, ta 

vyvstává jako vizuální danost, tedy vše je viditelné najednou. Rozum je přepaden a zaskočen 

přebytkem viditelného – přítomného, v němž se matérie projevuje jako nepředmětná událost.59 

Malířství tak vždy ukazuje intelektu jeho neschopnost, je tím, co zpochybňuje autoritu, 

obraz není gestem malíře, ale gestem malování. Přetváří pohled ve vidění. Právě v tomto 

aspektu se stejně jako Deleuze obracím k Cézanovi. Podobnost, kterou v obraze můžu vidět, 

není spjatá s totožností, ale je ustanovena coby funkcionální. Nejde o nápodobu přírodních 

objektů, ale o vytvoření analogického vztahu lidské a přírodní kreativity. Podle Cézanna by 

                                                           
58 Lyotard pracuje s malíři Barnett Newmanem, Danielem Burenem, Donaldem Juddem, Shusaku Arakawou 

a dalšími. 
59 Miloš Ševčík povahu přítomnosti v Lyotardových myšlenkách popisuje jako „cosi, co „je“, když je duch 

neaktivní, když je „dotčen“ (touché) odstínem nebo témbrem barvy či zvuku“ (Ševčík, 2013, s. 77). 
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umělec neměl zaostávat za přírodou tím, že by ji napodoboval, naopak měl by ustanovit 

harmonii mezi svojí kreativitou a kreativitou přírody (Cézanne, 2001, s. 34). 

V případě Lyotarda přítomnost v malířství nemá nic společného s reprezentací, 

reprezentace v jeho koncepci souvisí více se zápletkou, s narativním viděním obrazu.60 Lyotard 

se ale snaží posunout směrem k „nové estetice“ před formami, figurami, ty se totiž vždy 

vztahují ke schopnostem intelektu. Staví tak proti sobě prezentaci – to, co je přítomné a re-

prezentaci – jako narativní strukturu námětu. 

Lyotardovo zaujetí pro abstraktní avantgardu vychází z přesvědčení, že právě 

prostřednictvím této malby je možné vztahovat se k neprezentovatelnému, které je zahrnuto v  

oblasti idejí – abstraktních celků. Není tedy možné ho v posledku uchopit ani představit 

prostřednictvím zástupného jazyka symbolů. K jeho existenci lze prostřednictvím abstraktního 

jazyka tohoto specifického způsobu experese poukazovat. K lepšímu pochopení této 

Lyotardovy koncepce můžou posloužit dvě níže uvedené citace: 

 

Neprezentovatelné je to, co je předmětem Ideje; nelze ukázat (prezentovat) žádný 

jeho příklad, žádný případ, a dokonce ani symbol. Vesmír je neprezentovatelný, také 

lidstvo, konec dějin, okamžik, prostor, dobro atd. Jak říká Kant: absolutno obecně. Neboť 

prezentovat znamená relativizovat, vsazovat do kontextů a podmínek prezentace, která 

může být případně výtvarná. Nelze tedy prezentovat absolutno. Ale je možné prezentovat, 

že existuje absolutno. To je, negativní prezentace‘, Kant jí také říká ,abstraktní‘. Právě 

z tohoto úsilí o nepřímé, téměř nezachytitelné narážky na neviditelné ve viditelném vyvěrá 

od roku 1912 proud, abstraktního‘ malířství. Tato díla se dovolávají nejvyšší vznešenosti, 

nikoliv krásy (Lyotard, 2002, s. 64).  

Vznešenost není pouze rozkoš, je to rozkoš spojená s trápením: nedaří se nám 

prezentovat absolutno, to je ta nesnáz, ale víme, že se o to musíme snažit […] a přestože se 

nám to nedaří, přestože tím trpíme, zažíváme ryzí rozkoš i z tohoto napětí“ (Lyotard, 2002, 

64–65). 

V těchto pasážích mohu identifikovat základ Lyotardovy koncepce, malířství podle něj 

umožňuje poukázat k přítomnosti „abstraktního“. Má tím namysli existenci toho, co není možné 

jednoduše identifikovat, pojmenovat, možná ani kontemplovat. Neprezentovatelné je 

charakterizováno coby abstraktní,  i senzibilní zároveň.  

                                                           
60 V pasáži knihy Aisthesis věnované Lyotardovi Miloš Ševčík poznamenává, že v případě koncepce tohoto 

autora „malířství leží mimo jakoukoliv reprezentaci, a proto suspenduje inteligenci a každou „zápletku“ (Ševčík, 

2013, s. 82–83). 



 

75 

 

Dílo (umělecké – v tomto případě malba) není v Lyotardově pojetí pojmově, 

filosoficky, a dokonce ani esteticky uchopitelné. Je to gesto matérie, projevující se opětovně 

v matérii.  

Lze jej vnímat coby afekt, který je principiálně nevyslovitelný v jazyce. Afekt, který je 

mimo čas, není ani minulý, budoucí nebo současný, ale předbudoucí a do času nebo prostoru 

vstupuje pouze skrze symptomy, jimiž jsou umělecká díla. Jako takový je neuchopitelný skrze 

běžné jazykové prostředky, můžeme k němu jenom poukazovat. 

K problémům komunikace v umění se Lyotard vrací poměrně často, v knize Putování 

a jiné eseje v kapitole nazvané Okamžik, Newman se obrací ke svému oblíbenému malíři 

a s pomocí jeho obrazů vysvětluje změnu, která v současném umění nastává. Prolomení 

prostoru veduty, o které se Newman snaží,61 zasahuje do konstelace komunikační struktury 

modernity. Malíř již nenabízí pohled, neotevírá krajinu někomu třetímu (Lyotard, 2001, s. 112).  

Pomyslný komunikační prostor Newmanových maleb není triadický, není zde adresant, 

adresát nebo referent, ani zpráva, která by byla přenášena a o něčem nás zpravovala. Jediné, co 

zde je, je obraz sám, který říká „zde jsem“ (Lyotard, 2001, s. 113). Newman usiluje o to, dát 

této situaci sílu závazku, povinnost je pro něj modem času. Umělecká tvorba tak není vnímána 

jako čísi intencionální akt, ale jako to, co nastává uprostřed neurčeného. Takové obrazy 

prezentují prezenci (bytí nacházející se tady a teď). 

7.3 Komunikace bez komunikace, komunikace vznešeného 

Na pozadí předešlé kapitoly, která představila důležité aspekty Lyotardova přístupu k některým 

uměleckým dílům a také podstatné rysy jeho formující se estetiky, lze není navrhnout tvrzení, 

že Lyotard zvažuje umění, které není ontologicky závislé na komunikaci chápané jako výměně 

měřitelných hodnot. Nemá tím ale na mysli umění vyvázané z komunity (tedy bez potřeby 

komunikace). Naopak, snaží se najít takovou komunitu, kde umělecká komunikace probíhá 

bezprostředně.  

Zpočátku zvažuje, že komunita, která je podmínkou umění, není otevřená, ale 

restriktivní. Jde o to, že právě v takovém případě zaujetí dílem zcela závisí na možnosti 

porozumění, které tudíž předpokládá předem určený význam. Podle Lyotarda se v takovém 

případě umění ztrácí (Lyotard, 1991, s. 110).  

                                                           
61 Jeho malby mají podobu rozměrných monochromatických polí dělených jednoduchými čárami, které nám ale 

nedovolují vytvořit v obraze jasný narativ, není jasné, jaký druh prostoru se před námi otevírá. 
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Pokud bych chtěla postihnout povahu společenství a sdílení, kterou autor vidí jako nutný 

předpoklad umění, konkrétněji můžu čerpat například z knihy Just Gaming, která je tvořena 

rozhovory mezi Lyotardem a Jeanem-Loupem Thébaudem. V jednom z rozhovorů se 

diskutující dostávají k problému dedikace a intence tvorby. Otázku lze tedy položit opětovně 

a poněkud zjednodušeně jako: Vzniká dílo konkrétně pro určitého čtenáře/recipienta nebo 

skupinu čtenářů/recipientů? Podle Lyotarda je jedním ze znaků moderní doby právě to, že autor 

nemá perspektivu čtenáře, tedy neví, pro koho tvoří, nebo spíše netvoří s představou recipienta. 

Na příkladu Pierra Corneilla ukazuje vztahy v konstelaci autor – dílo – recipient jako klasicistní. 

Má tím na mysli, že autor píše pro „své obecenstvo“, tedy že píše ve jménu určité skupiny 

a systému hodnot jí vlastních. Z toho pro Lyotarda vyplývá, že je možná zaměnitelnost autora 

a čtenáře, jelikož sdílejí stejný pohled, autor je pouze tím, skrze koho se obecně sdílená hodnota 

artikuluje. Lze tedy uvažovat, že toto období je charakteristické především problematizováním 

vkusu a poetiky.  

Naopak v moderní době autor neví, pro koho píše, jelikož zde absentuje všeobecně 

internalizovaný systém hodnot, autor tedy nemá jistotu, v jakém systému a jak bude jeho dílo 

reflektováno (Lyotard, Thébaud, 1985, s. 8–9). 

Co je tedy podstatné pro uměleckou produkci, je podle Lyotarda její experimentální 

povaha. Nepřítomnost všeobecně sdílených hodnot sice tvůrce vyděluje z možnosti 

komunikovat přesný obsah, ale na druhou stranu je takové dílo dle autora schopné produkovat 

vlastní společenství recipientů, „jinak řečeno, jedním z efektů experimentálního díla je 

konstituce pragmatické situace, která před tím neexistovala“ (Lyotard, Thébaud, 1985, s. 10). 

Právě tuto situaci je možné vidět coby ustanovení komunikační roviny umělecké produkce. 

Komunikace tak není dosaženo díky sdílení stabilního systému hodnot, a proto si ji nelze 

představovat ani jako hledání kontextu, který by zaručoval formu významu s univerzální 

srozumitelností. 

V textu (původně připraveném pro konferenci o umění a komunikaci) nazvaném 

příznačně Něco jako: „Komunikace … bez komunikace“ se táže po možnostech umění 

zapojujících nové komunikační technologie i po podstatě komunikovatelnosti díla obecně. 

Lyotard uvádí celou problematiku citáty ze dvou známých textů, které se zdají být zdánlivě 

opozitní: 

„Žádné umělecké dílo by nemělo být popisováno nebo vysvětlováno v kategoriích 

komunikace“ 
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„Vkus můžeme definovat jako schopnost souzení toho, co způsobuje naše pocity, 

vycházející z dané reprezentace, univerzálně komunikovatelné bez mediace konceptu“62 

Lyotard hned v úvodu poukazuje na zdánlivou kontradikci. První mluví o naprosté 

nemožnosti spojení umění a komunikace, přitom druhý požaduje univerzální 

komunikovatelnost umění. Ovšem první citovaný úryvek patřící Adornovi je Lyotardem 

uveden do širšího kontextu, který je shodný s pozicí druhého citátu. Tedy pokud mluvím 

o komunikaci v umění, je to komunikace bez konceptu.  

Takové je i první Lyotardovo stanovisko, umění musí být komunikace, ale bez 

komunikace, jinak by nebyla kvalitativně odlišitelná od jiných forem jako například od 

reklamy. Zároveň také upozorňuje na to, že v době postmoderny je čím dál tím těžší této formy 

komunikace bez komunikace dosáhnout, jelikož tvorba se v této době silně orientuje směrem 

ke konceptualizaci umění (Lyotard, 1991, s. 109). 

Můžu pozorovat nejen to, že konceptualizace vede k odhmotnění díla (vystavují se 

prázdné galerijní prostory atd.), ale hluboká proměna spočívá také v tom, že dílo je ve svém 

přenosu závislé na konceptuálním prostoru, dílo musí vstupovat do již existujícího proudu, do 

světa umění, který se stává konstituční podmínkou pro rozpoznání kategorie uměleckého díla 

vůbec.  

Umělecké dílo se tak cele utápí v moři konceptuální mediace. Na základě této pozice 

Lyotard pokládá první zásadní otázku, a to jestli je vůbec možné umělecké dílo z tohoto 

diskurzivního toku vydělit a stále jej uchovat „živé“, přesněji v živém vztahu s komunitou 

a přitom vzdorující reprezentaci. 

Vrátím se nyní ještě jednou k významu komunity. Samotný název Lyotardovy eseje 

dává předtuchu čehosi neblahého – Něco jako: „Komunikace … bez komunikace“. Ony tři tečky 

jako pomlka mezi slovy dávají – ostatně jako celá formulace – najevo, že zde není nic jako 

jasná definita pojmu. Neustále se zde opakuje otázka, zda je vůbec možné v době, kdy do sféry 

našeho každodenního života vstupují elektronická média, kdy téměř jakýkoliv akt je 

digitalizován, zachovat něco jako komunikaci bez komunikace, tedy přenos, který by nebylo 

možné plně uskutečnit díky absenci jasného kódu (Lyotard, 1991, s. 118). 

Je možné, aby se skrze tuto komunikaci něčeho dosáhlo, aby jí bylo něco sdíleno? Pro 

Lyotarda umělecké dílo nepředpokládá společenství individuí pohybujících se okolo sdíleného 

                                                           
62 Lyotard otevírá celý text přednášky skrze citát Adorna, uvedený jako první, a  Kanta, uvedený jako druhý. Jejich 

uvedením předznamenává dvě základní osy své přednášky, tedy neredukovatelnost zkušenosti setkání se 

s uměleckým dílem a nutnost komunikace jako sdílení v rámci komunity (Lyotard, 1991, s. 108). 



 

78 

 

významu, hodnot nebo pocitů a emocí. Komunita, kterou předpokládá, je podmíněna 

odcizením, vyvlastněním a trpností, kde pocit – pathos není jednoduchým vjemem, který by 

bylo možné uspokojivě popsat a sdílet, nebo dokonce hodnotit. Naopak, pohybuje se spíše 

v poli negace, kde význam a jasný směr chybí. 

Jednotlivec tedy nemá nad situací žádnou moc, je pouze v trpné pozici, něco se 

odehrává, ale ne výhradně skrze něj, něco se nám dává, ale nevíme, co to vlastně bude. Něco 

jako komunikace bez komunikace. Mohla bych se rovněž ptát, proč vůbec mluvit o společenství 

nebo komunitě v rámci recepce uměleckého díla, když tento akt můžeme vidět i jako 

svrchovaně subjektivní akt demonstrující senzitivní schopnosti individua. O společenství je 

nutné uvažovat, když definici komunikace pojímám hlouběji než jako přenos singulární 

informace a definuji jej v širší perspektivě coby sdílení.  

Sdílení, které předpokládá potenciálně otevřené společenství, které nemá za cíl nalezení 

shodného smyslu nebo významu, nebo obecně podstaty toho, co vůbec má být komunikováno. 

Něco přichází, něco, co vzdoruje jednotné reprezentaci. I přes to, že nevíme, co to je, je 

nutné uvažovat o tom, že přece jenom umělecké dílo předpokládá vznik komunity na úrovni 

těch, kteří jsou schopni všimnout si náhlého nedostatku komunikovatelných hodnot – ve smyslu 

informací. Takové společenství je pak přístupné všem, kteří jsou otevření kombinaci 

intenzivního a iteligibilního.  

Umělecké dílo ve své materialitě odhaluje něco, co předchází jakékoliv artikulaci informačně 

orientované komunikace, ale zároveň tím závisí na komunitě, která je schopna přijímat pozici 

čekatele. 

Jak bylo řečeno již výše, pro Lyotarda materialita uměleckého díla předchází signifikaci. 

Materiálního aspektu díla se nemůžu plně zbavit, a to ani v případě, že dílo využívá výdobytků 

současné technologie nebo se odkazuje k tradici konceptuálního umění. I taková díla totiž 

představují počitky, jelikož i v případě digitalizovaného kódu musí být informace/záznam 

přeložen zpět do vjemu (stejný postup je patrný i v případě virtuálních médií) (Lyotard, 1991, 

s. 110). Lyotard tedy představuje možnost univerzálního společenství (komunity) založeného 

v materialitě. Společenství „oslovených“ ovšem není empirické, ale transcendentální a toto 

společenství je podmínkou materiální komunikace. 

Skupina těch, kteří jsou osloveni – zasaženi, nesmí být podmíněna vlastnictvím nebo 

jakýmkoliv restriktivním omezením spojeným s významem, protože to by ustanovovalo 

signifikaci jako podmínku pro to, aby byl recipient dílem zaujatý nebo s ním navázal možný 

vztah. Kterýkoliv člen společenství musí být podle Lyotarda schopný rozpoznat kvalitativní 
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změnu probíhající za režimem reprezentace, nezávisle na schopnosti porozumět nebo odhalit 

význam.  

Proč ale autor mluví o komunitě, a ne o souboru individuí nebo nomadických 

jednotlivců. Ti, kteří jsou dílem osloveni, jsou podle autora doslova povinni ustanovit komunitu 

skrze postoj zvláštní trpnosti, kterou procházejí, ona trpnost je vlastně podmínkou navázání 

vztahu s uměleckým dílem (Lyotard, 1991, s. 116). Je to společenství závazku a povinnosti, 

která ale nespočívá v nalezení jedné specifické odpovědi, jelikož tato forma interaktivity pro 

Lyotarda ničí schopnost být zasažen uměleckým dílem, tedy de facto ničí možnost konstituce 

estetického prožitku. 

Jedinou restriktivní podmínkou tak je, že členové musí být schopni přijmout, co se jim 

dává. Lyotardovým argumentem je, že pod veškerou komunikací se nachází materiální událost, 

a protože tato událost není sama o sobě signifikantní, funguje jako pozvánka nebo pobídka 

k rozluštění nebo responzi na to, co se nám skrze materialitu díla dává, přičemž důraz není 

kladen na dílo jako objekt, ale spíše na akt přijímání, jelikož otázka sama „Co se nám dává?“ 

nikdy nemůže dojít k uspokojivé odpovědi. Každý způsob komunikace v sobě ukrývá selhání 

jako obecnou podmínku univerzální komunikovatelnost. 

Lyotardova pozice zvažující přínos nových médií pro oblast umělecké kreativity je 

ambivalentní. Na jednu stranu ukazuje, že přítomnost senzibilních forem v umění 

produkovaném novými technologiemi absentuje, což způsobuje programování jako převod 

smyslového na binární kód a tím i nutná konceptualizace. Oba tyto rysy jsou jím viděny coby 

charakteristické procesy nových technologií, které dusí možnost vyvstání události, v níž pro něj 

tkví vitální podstata umělecké kreativity. Současně pro něj nové technologie představují jakýsi 

mechanický obraz mysli, jelikož procesem mediace mohou dosahovat kognitivních schopností 

mysli. Tento pohled pak může představovat krizi kantovské koncepce estetické zkušenosti. 

Lyotard ovšem neignoruje ani experimentální potenciál zapojení technologií v umění, kterému 

dává sám průchod jako kurátor výstavy Les Immateaux. 

Následující část práce se tak zaměřuje na další rozpracování události jako specifického 

pojmu, který je relevantní pomoci mi rozšířit výše popsaný návrh mapy coby nové formy 

komunikačního modelu uměleckých děl.  
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7.4  Událost – přítomnost a přicházení 

V předešlých kapitolách textu byla představena Deleuzova a Guattariho koncepce mapy, 

charakteristika tohoto pojmu a rovněž první obrysy návrhu, jakým může sloužit jako základ 

nového pohledu na komunikační potenciál umělecké produkce. Deleuzova/Guattariho mapa 

prozatím představila koncepční rámec, který uvádí prostorovost – teritoriální aspekt díla coby 

podstatný rys a metodologický prvek, který v ostatních přístupech k umělecké komunikaci, jež 

práce zmiňuje, doposud absentoval. V následující pasáži chci poukázat na další možné rozšíření 

tohoto konceptu o Lyotardovo pojetí události. Deleuzova koncepce události byla výše v textu 

rovněž představena,63 ovšem je-li ambicí této části rozšířit možné užití mapy dále, je nutné 

promítnout ji i do myšlenkového konceptu, ze kterého přímo nevychází. Tato konfrontace tak 

přiblíží další z důležitých aspektů nového způsobu užití mapy, a to temporalitu.  

Dalším důvodem, proč se na tomto místě věnovat právě povaze času, kterou se Lyotard 

ve svých textech věnovaných malířské avantgardě zabývá, je rovněž nutnost vyrovnat se druhou 

částí Deleuzovy a Guattariho myšlenky uvedené v počáteční části práce. Opětovně se tak 

navracím k citátu, který mi sloužil jako prvotní inspirace: „Nechybí nám komunikace, máme jí 

naopak příliš. Chybí nám tvorba, chybí nám vzdor vůči přítomnému“ (Deleuze Guattari, 2001, 

s. 128). 

Zatímco pro Deleuze představuje přítomnost nechtěné vytržení z kvalitativně 

vnímaného času – události, pro Lyotarda je právě přítomnost tím, co nám do této intenzivně 

prožívané temporality umožňuje vstoupit. 

Lyotard mluví o setkání s uměleckým dílem jako o zvláštní události, která rozbíjí 

zřetězení fází, proud, obraz nebo linii konceptuálního porozumění. Setkání s dílem je pro něj 

otevíráním smyslového světa, který má počátek v antinomii. 

„Odehrává se ve světě jako jeho prvopočáteční diference, počátek jeho dějin. Není 

z tohoto světa, protože ho plodí, spadá do prehistorie i a-historie. Je to paradox performance či 

události. Událost je okamžik, který nepředvídatelně ,vytane‘ či nastává, který však vzápětí poté, 

co se objevil, zaujímá místo v síti nastalého“ (Lyotard, 2001, s. 114). 

Tato myšlenka popisuje událost jako rupturu vytvářející paradoxní spojení. 

S přihlédnutím k pozici problematiky možností reprezentace a neprezentovatelného uvedené 

                                                           
63 Srov. s. 13, kde je představena povaha události Deleuzem popisovaná v Logice smyslu. 
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výše v textu lze říci, že se tak děje například spojením strachu a potěšení (povinnosti a absence 

pravidel). Lyotardovo pojetí vytváří lineární model obsahující započetí linie (ustanovení 

podmínek pro možnost recepce – zaujetí postoje), její přerušení a zformování linie nové. Tento 

model ovšem představuje značnou redukci oproti Lyotardovým nárokům na vyzdvižení 

jinakosti, a neodpovídá proto situaci reálné recepce uměleckého díla. Problém tkví v onom 

paradoxním přerušení, které Lyotard vnáší coby nový model komunikace umění. Jediné, co zde 

představuje, je nezbytnost začít s komunikací nanovo – jediné, co je komunikováno, je tato 

nezbytnost plynoucí ze závazku vůči události vznešena. Způsob, jakým formuluje onu danost, 

je až extrémní v tom, že zcela vylučuje možnost (nebo s ní záměrně nepracuje), že by zde přece 

jenom něco mohlo být v rámci recepce (události) přenášeno.  

Důvody této extrémní pozice jsou zřejmé, Lyotard se její pomocí snaží vzdorovat vůči 

návratu utilitárnosti a omezené signifikace komunikace. Slabá místa této pozice se ale objevují 

záhy, vytváří zúžený a nepravděpodobný model toho, jak se různé linie komunikace a kreativity 

tvoří kolem a prostřednictvím události. Lze tedy namítnout, že skutečná událost je komplexní 

a multiplicitní povahy, není lineární ani není definovaná opozitními pojmy jako strach – libost 

nebo odpor a přitažlivost, které by dominovaly jedinečné události. 

Gilles Deleuze v Logice smyslu64 zkoumá vztah události v jazyce. Nepopisuje ji ovšem 

jako přerušení (punktum) ve zvykovém zřetězení vět. Událost není přerušovaná linie, která by 

uvozovala nové začátky, ale rezonuje podél, vytváří význam, v různých liniích se konstituuje 

až ve spojení denotace signifikace a manifestace (propoziční kruh).  

Událost je jím definována jako kvalitativní proměna způsobená změnou intenzity – 

afektem. 

Když tedy Deleuze a Guattari píší o tom, že nám chybí vzdor vůči přítomnému, může 

nám Lyotardovo rozpracování přítomnosti – události jako ruptury pomoci v uchopení onoho 

problému přítomnosti – specifické temporality události. Uvádí totiž jednotlivé fáze (jsou samy 

o sobě událostmi), které jsou všechny kreativním pátráním, politicky aktivním, ale 

postrádajícím uspokojivé zakončení. Událost uvozuje problém, který se nám dává, který ovšem 

generuje (kreativní) možnosti svého vyřešení, jenž zpětně rozkládá a vyžaduje další nové akty 

hledání. To, co se dává, je tak problém, který není vnímán jako neřešitelná hádanka, ale 

generuje sérii dočasných řešení, které přicházejí upevnit multipliticu a přechodnost. Je ovšem 

                                                           
64 Událost je jeden z opakujících se motivů Deleuzových textů. V různých textech se jej snaží nahlédnout 

odlišnou perspektivou. V Logice smyslu k ní přistupuje z pozice jazyka, v Logice vjemu pak skrze smyslové 

vnímání. Obecně je ale obojí pozice inspirována dvojím časem stoiků.  
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nutné neustále mít na paměti, že Deleuze, a stejně tak i Lyotard radikalizují některé své pozice, 

aby působenou rupturou proniklo co nejvíce chaosu. 

7.5 Deleuze vs. Lyotard, teritoriální – temporální, imaginace 
a pluralita/multiplicita 

Oba autory je možné srovnávat na mnoha úrovních, ovšem pro potřeby této práce je možné 

věnovat se jen některým aspektům jejich tvorby. Deleuze i Lyotard používají umění (moderní) 

ke kritice fixní reprezentace. Umění narušuje zvyková uspořádání, stává se pro ně etickou až 

revoluční instancí. V případě Lyotarda imaginace překonává totalitární tendence reprezentace, 

což ukazuje jeho revize pojmu vznešeného. V případě Deleuze je to multiplicita, která je 

hluboce svázána se stávánmí se, společně představují kvalitu pohybu charakteristickou pro 

rhizomatické myšlení.  

Multiplicitu lze uchopit až v pohybu, jakožto nedělitelný celek, který v rámci teritoria 

umoňuje myslet pozici anomálního okraje. Anomální pozice – pak dovoluje další pohyb 

multiplicity, jelikož prostřednictvím opakovaného hledání okraje dochází k jeho multiplikaci a 

tím i posunu, takto se odehrávají pohyby stávání se. Konktrétní bod, který by anomální fixoval, 

ovšem není postihnutelný, odhaluje se právě až v pohybu. 

Radikální dynamika multiplicity tak vždy odkazuje k pohybu, který probíhá zároveň 

v mnoha rovinách. Narušení – ruptura, kterou umění způsobuje v procesu, je fatální, kreativita 

pro Deleuze spočívá právě v tom, jak umělecké dílo recipienta násilně vtahuje do procesu 

stávání se, jinakost, která k nám prostřednictvím díla tak má radikálně revoluční charakter.  

Oproti tomu u Lyotarda, jak bylo výše v textu zmíněno, je existence plurality 

podmíněna empatickou imaginací, která umožňuje akceptovat alteritu vznešeného. Lyotardova 

koncepce rozepře paralelní ke stavu umělecké avantgardy je podle mého názoru méně radikální. 

Akcentuje především etické aspekty, které mají recipienta dovést k přijetí existence jiného 

diskurzivního řádu.  

Přístup obou autorů lze tak v závěru této části dále porovnat i díky několika dalším 

společným motivům, které spojuji s percepcí a kreativním potenciálem komunikační roviny 

uměleckého díla. Deleuze/Guattari popisují komunikaci, která způsobuje ustrnutí kreativního 

toku tím, že jej opřádá spletivem mínění, domněnek a komentářů. Co má koncepce Deleuze 

a Guattariho společné s Lyotardovým pohledem je to, že umělecké dílo způsobuje rupturu, tedy 

změnu praktického naladění. Ovšem zatímco Deleuze a Guattari spatřují v utváření potenciální 

formy číhající reprezentace hrozbu pro kreativní produkci umění, Lyotard hovoří o možnosti, 
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nebo dokonce nutnosti přijmout komunikaci do sféry umělecké kreativity. Rozhodující je 

ovšem forma této komunikace. Dá se říci, že ruptura, byť je to koncept, který oba autoři 

využívají, má u nich odlišný význam. Pro Deleuze je ruptura tím, co přerušuje naše zavedené 

chápání, proudí jí tvořivé síly chaosu, Deleuze ovšem klade zvláštní důraz na nutnost takové 

ruptury způsobovat – je nutné popraskat. Oproti tomu Lyotard klade důraz na to neustrnout 

v ruptuře, která existuje proto, aby bylo možné pokusit se ji opětovně zahladit, ovšem nikdy ne 

dokonale. Stopy ruptur je nutné uchovávat a vrstvit, aby nedošlo k lineární redukci recepčního 

modelu. Chtěla bych ještě jednou znovu upozornit na to, že i v případě, kdy hovořím o recepci, 

se tato pozice vztahuje jak na recipienta, tak na autora a další možné účastníky komunikačního 

procesu uměleckého díla. Tato pozice je blíže osvětlena v části práce věnované reflexi 

psychické distance. K dílu, byť by to bylo moje vlastní, vždy přistupuji prostřednictvím 

distance, která dílo kompozičně ustaluje, jedině díky ní je jedinec vůbec schopný tvořit 

a recipovat. Statický pohled přetváří v akt přehlížení, který narušuje linearitu. 

Mapa představuje model založený na multiplicitním rozvíjení teritoria a je nadále 

obohacena o událost jako specifický druh temporality. Deleuze uvažuje o události jako 

o momentu vyděleném z chronologické a teleologické organizace času, ale právě Lyotardovo 

pojetí události mi pomáhá soustředit se plně na povahu události v případě umělecké kreativity. 

Lyotard připisuje události uměleckého díla zásadní vlastnost, a to kvalitativní aspekt vyjádřený 

jeho tázáním se „Něco se stalo?“. Uvědomění si zásadní role kvalitativního rozlišení času je 

patrné v případě eseje Něco jako: Komunikace … bez komunikace, kde pokládá otázku takto: 

„Čím je místo, okamžik, nezakotvený v bezprostřední ,vášni‘ toho, co se děje? Je počítač 

nějakým způsobem zde a tady? Muže se s ním něco stát? Může se mu něco stát?“ (Lyotard, 

1991, s. 118) 

Stejně jako Deleuze a Guattari, i Lyotard se staví vůči reprezentaci jako jediné a fixní, 

nicméně ji částečně přijímá jako produktivní. To, co se nám dává prostřednictvím uměleckého 

díla, není sice něco určitého, ale otázka nereprezentovatelného, kterou s sebou přináší, 

umožňuje budovat význam lokálně. Tento model ovšem funguje u Lyotarda lineárně. Ruptura 

se otevírá, aby byla uzavřena a znovu přerušena. Co může deleuziánská filosofie přidat 

k tomuto schématu, je rozbití takové linearity ve prospěch multiplicity. Jestliže bylo 

v předchozích částech textu vysvětleno, proč se Deleuze nemůže vyvázat z režimu 

reprezentace, není důvod proč takto neuvažovat i v případě komunikačního potenciálu 

uměleckého díla.  
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Dalo by se říct, že Deleuze sám představuje, nebo alespoň předznamenává takový 

komunikační model, který by fungoval i v případě uměleckých děl. Jestliže se podíváme na 

knihy, které věnuje reflexi různých uměleckých děl, například v Logice vjemu, kde se zaměřuje 

na práce Francise Bacona, kterou se snaží situovat v pojmovém prostředí rhizomatické filozofie. 

Zásadním je pro něj v tomto ohledu komparování různých forem pohybu, které lze v malbách 

identifikovat. 

Jacques Derrida shodně s Deleuzem věří, že právě pohyb je tím, co umožňuje překonat 

fixní povahu reprezentace. Podívám-li se ovšem blíže na myšlenkové koncepty, ze kterých 

vycházejí, je již brzo patrné, že jejich počáteční podobnost je povrchní. Deleuzova a Guattariho 

nedůvěra k reprezentaci byla již výše v textu představena. Reprezentace v jejich perspektivě 

není schopná produkovat diferenci, ale pouze identitu. Oproti tomu Derrida představuje 

reprezentaci, jíž je proces diference vlastní. Následující kapitola tak představí právě toto 

autorovo stanovisko a  poukáže na to, jak je možné Derridova východiska využít při konstituci 

mapy jako nového modelu umělecké komunikace.  
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8  Derrida – reprezentace a možnosti dekonstrukce 

Odlišnost Derridovy filosofie od ostatních přístupů, které bývají souhrnně označovány jako 

postmoderní, lze spatřovat ve formě rehabilitace reprezentace, kterou konstruuje napříč všemi 

svými texty. Reprezentace v jeho perspektivě není tím, co by samo o sobě selhalo, dokonce jí 

přiznává kreativní hodnotu. V přednášce Sending: On representation, určené jako úvodní 

přednáška konference ve Štrasburku, Derrida vystupuje především proti Heideggerovu pojetí 

reprezentace jako konceptu, jemuž je vlastní neměnnost a fixace významu, jak jej představuje 

ve sbírce Věk obrazu světa. Argumentaci pro přítomnost proměnlivosti a flexibility v podstatě 

myšlení o reprezentaci staví na příkladu překladu. Tedy na jednoduchém předpokladu, že žádný 

text nemá jen jediný možný a správný překlad v cizím jazyce. Používá přitom překladu 

Heideggerovy vlastní terminologie, kterou obrací proti jí samé. 

Upozorňuje na kontradikci, kterou podle něj Heidegger ve své vlastní analýze 

neakcentuje. Heidegger sice hovoří o významu reprezentací jako přítomném zobrazení 

a přítomnosti před obrazem, ale vztah těchto dvou koncepcí je nadále tematizován jako pouhá 

opozice, jako by tato pojetí náležela do jiného sfér pojímání času a nemohla se setkat. 

Reprezentace je pro něj tím, co vyvolává identické obrazy v přítomnosti dění, tedy fixuje 

identitu. 

Heidegger překládá reprezentaci jako vorstellen, což podle Derridy jasně odkazuje 

k tomu, že reprezentovat pro něj znamená odkazovat především k přítomnosti, ovšem ono 

reprezentovat evokuje i sílu opětovně vyvolávat (Derrida, 1982, s. 307). Dotýká se tedy bytí 

před aktuálním obrazem, něčeho, k čemu odkazuji, jestliže konstruuje aktuální podobu obrazu 

– reprezentaci.  

Jak ale tato Derridou akcentovaná schopnost vyvolávání předchozího obrazu funguje 

jako možnost významového otevření reprezentace? Dokáže prezentace fungovat jako 

prostředník, který umožňuje překlenutí distinkce mezi přítomným bytím a vztahováním se 

k minulosti – dovoláváním se identického? Klíčová je především součinnost zmíněných 

časových modů reprezentace a obzvláště toho, na co Derrida opakovaně upozorňuje, a to faktu, 

že reprezentace začíná vždy zpětnou referencí – odkazem (par la renvois). Derrida dále dodává, 

že toto odkazování nikdy neprobíhá jako singulární krok, ale je už samo v pohybu. Existuje zde 

multiplicita odkazování charakteristická mutací a proměnou (Derrida, 1982, s. 324). 

Derrida tak vynáší na světlo zvláštní retrospektivní povahu reprezentace, která není 

pouhým díváním se do minulosti, ale aktivním významovým posunem fungujícím jako dvojí 

artikulace re-prezentování a prezence. Každý akt odkazování – re-prezentování spouští nové 
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kaskády dalších referencí. Derridovo použití překladu jako ukázky tohoto pohybu je pak jasně 

opodstatněné. Překlady identického textu do různých jazyků se budou vždy nutně odlišovat 

vzhledem k potenciální pluralitě významů slov, odkazování, v Derridově perspektivě, vždy 

produkuje pohyb. 

Poukazování na úskalí uchopení reprezentačních rámců a nároků metafyziky jako 

imperativů vnímání Derrida implementuje i v případě zásadních estetických texů. V knize 

Pravda v malbě, která bude hlavním výchozím pramene následující části, se zabývá Kantovou 

Kritikou soudnosti, obzvláště pojetím legitimizace díla. Mým záměrem je zde rovněž upozornit 

na dopad, který Derridovo dekonstruktivní čtení Kanta má na recepci a interpretaci umělecké 

produkce.  

8.1 Rám – parergon 

Podstatnou částí knihy Pravda v malbě je Derridova dekonstrukce Kantovy Kritiky soudnosti, 

zejména pak pasáže věnované analýze krásného. Derrida se zde zaobírá otázkou, jak je možné 

uvažovat o tom, co je příčinou krásného a co zůstává vně imanentního smyslu krásného. Takto 

formulovaný požadavek na rozlišení mezi vnitřním, oprávněným významem a tím, co jej 

obklopuje, se dá považovat za obecný rys estetiky a filosofie umění. V Analýze krásného Kant 

uvádí, že soud vkusu, jehož výsledkem je hodnocení objektu coby krásného, neobsahuje čistě 

empirickou libost způsobenou vlastnostmi nebo ozdobami, které okouzlují. V případě 

vizuálního umění je popsaná libost pociťovaná skrze formu. Další kvality objektu jako 

například barva jsou podle Kantova tvrzení nepodstatné v rámci vkusového soudu (Kant, 2015, 

s. 64–65). Derrida tedy zpochybňuje zejména univerzální hodnotu krásného prostřednictvím 

poukazování na okraj – hranici, chápanou jako parergon – rám.  

Derrida se otevřeně přiznává k tomu, že s Kantovou třetí kritikou zachází jako 

s uměleckým dílem, tedy ve snaze uchopit ji se stejnou nezaujatostí, kterou ona sama připisuje 

uměleckým dílům (Derrida, 1987, s. 49). Derridova podrobná analýza opakovaně napadá 

kantovské odmítnutí estetické hodnoty rámu pomocí argumentu, že samotná Kritika soudnosti 

může obstát pouze tehdy, pokud je „rámována“. Rám totiž poskytuje důležité strukturální 

elementy podporující Kantovu argumentaci.  

Kant tvrdí, jak Derrida několikrát zmiňuje, že ačkoliv prvky jako barva nebo odstín 

přispívají ke kráse skrze svůj možný půvab, samy o sobě hodnotu nemají a fungují jako 

nedůležité doplňky, bezvýznamné přívěsky (Derrida, 1987, s. 18). Tato definice platí pro 

všechny předměty a fenomény, které autor nazývá ornamentací – parerga. V Kritice soudnosti 
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a později i v Náboženství v mezích pouhého rozumu65 tento pojem používá pro označení 

množství zdánlivě nesouvisejících objektů v řadě různých situací. Například draperii odívající 

sochu, rámy obrazů, sloupoví kolem budov, ale i přílepky a doplňky v textu (Derrida, 1987, 

s. 55). Derrida určuje Kantův novotvar parergon jako rám, jelikož Kantovým příkladům je 

společné to, že fungují jako dekorativní formy přidané k uzavřenému celku díla – ergon. 

Nicméně Derrida považuje Kantovu definici parergonu i způsob, jakým s ním autor nakládá, 

za nejasné a diskutabilní. Pro Derridu není parergon jednoduchou složeninou vnitřku 

a vnějšku, kde by byly zastoupeny obě dvě části v rovnocenném poměru, což ho posléze vede 

k abstrahování nedostatků Kantovy kritiky. Kantova teorie rámu totiž předpokládá existenci 

zcela autonomního díla. Dílo jako takové je úplné a nemělo by tedy vyžadovat doplnění nebo 

dekorace.66 Jaké je tedy opodstatnění existence parergonu? Derrida tím poukazuje na to, že dílo 

– ergon není schopné určit sama sebe, jelikož podmínkou jeho existence je vztah k tomu, co 

ono samo není, „co konstituuje parerga není jednoduše jejich nadbytek nebo vnějškovost, je to 

vnitřní strukturální spojení, které je poutá k nedostatku uvnitř ergonu. Bez tohoto nedostatku 

by ergon nevykazoval žádnou nutnost přítomnosti parergonu. Nedostatkem ergonu je absence 

parergonu [...]“ (Derrida, 1987, s. 59–60). 

Kantovy puristické tendence lze ale vidět jako pozitivní aspekty Kritiky soudnosti. Tím, že se 

snaží očistit vnímaný objekt od přidružených kvalit, od volné krásy, přivádí do popředí 

myšlenku, že předmětem vkusového soudu je kompozice, tedy že umělecké dílo je kompozitní.  

V případě Derridovy diferänce je význam slova určován až v kontextu negativní 

diferenciace, tedy tak, že identita znaku je abstrahována až na základě aktuální pozice ostatních 

znaků. Významová jednota znaku je tak pouze iluzivní, protože termín nikdy neexistuje jako 

singulární a plně přítomný. Smysl je tak vždy produkován pouze lokálně na základě zpětného 

odkazování se skrze stopy jiných znaků.67 Rám jako okraj, marginální suplementární figura, je 

proto charakterizován pohybem, mizí a znovu se vynořuje. Derridova analýza tak strhává 

pozornost ke složité povaze rozdělení prostoru pomocí parergonu. I rám, viděný coby vnitřní 

                                                           
65 Zde parergon používá coby nástroj odlišení čtyř dodatků, které nenáleží do čistě racionálního systému víry, 

ale ohraničují a doplňují ji. Vyplňují její vnitřní nedostatky. Viz (Kant, 1960, s. 47–49). 
66 Tento předpoklad rezonuje s Aristotelovou Etikou Nikomachovou, kde dokonalé, tedy završené dílo je takové, 

ke kterému není nutné nic přidávat, ani z něj něco ubírat. Je tedy svrchované a autonomní (Aristoteles, 2009, 

1106b, 10, s. 53.)  
67Diferänce je jedním z klíčových pojmů derridovského slovníku, pomocí slovní hříčky upozorňuje na odlišnou 

kvalitu oproti diferenci chápané coby jednoduchá odlišnost. Rozdíl mezi těmito dvěma slovy je patrný pouze 

v psaném jazyce – grammé, ale ne ve foné. Derridův pojem obsahuje dvě složky, časovou a prostorovou, 

neznamená totiž jen význam nebo odlišnost, ale i odklad. Odkládáním přítomnosti vytváří prostorovou distanci. 

Diferänce je dočasným podržením znaku v čase, jeho identita je vždy dána něčím jiným než jím samotným. 

Znak je určen až jinými znaky a celý znakový systém se v Derridově pojetí chápe jako nekonečné odsouvání 

naplnění absolutního významu znaku. (Derrida 1993, s. 146–176.) 
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element díla, se pohybuje, vytváří záhyby, jako kdyby prostor uvnitř vždy obsahoval malé 

depoty vnějšku. 

O parergonu – rámu lze v případě Derridy uvažovat jako o analogii myšlení diferänce 

v umění, specificky v malbě. Rám totiž v pojetí tohoto autora komplikuje přesné rozlišení 

externího a interního. Ruší tuto tradiční opozici a ustanovuje neviditelnou pohyblivou hranici, 

která ovšem má specifickou kvalitu umožňující konstituci objektu. Pokud se rám nachází ve 

vztahu, který jej vyděluje z prostředí stěny i z prostoru malby, můžeme uvažovat o tom, že 

mizí, vytváří prázdný prostor umožňující významový posun. Rekonstituování rámu je pak podle 

Derridy tím, co nám pomáhá vidět jednotlivé způsoby legitimizace kategorie uměleckého díla 

(Derrida, 1987, s. 51–55).  

V této části textu je nutné shrnout části Derridovy analýzy, které budou nosné pro další 

postup. Jedná se především o charakteristiku rámu jako funkce, tedy spíš než o rámu je 

výstižnější mluvit o rámování, které značí pohyblivost, jež je dalším nosným znakem teorie 

rámu. Miroslav Petříček popisuje přítomnost rámu v prostoru umělecké tvorby:  

 

„Nebýt rámu, nemůžeme popisovat poměry, vztahy, stavby či tektoniky obrazu; 

bez rámu nenajdeme „zlatý řez“, vyváženost či naopak dramatický neklid, dynamickou 

nerovnováhu různých složek atd.; bez rámu není skladby – a tedy uspořádanosti ohrazující 

nás před neuspořádaností“ (Petříček, 2009, s. 101).  

 

V momentě identifikace díla, kdy rám „funguje“, vlastně mizí, vytváří prázdný prostor, 

ze kterého je možné vydělit artikulovaný celek. Tyto aspekty představují rám jako operativní 

funkci obrazu, jako membránu schopnou konstituovat prostor a zároveň zajišťovat kvalitativní 

výměnu mezi tím, co se krátkodobě identifikuje coby vnitřek a vnějšek. Rám funguje jako 

suplement díla, který umožňuje odvrátit se od příliš jednoznačných referenčních nároků. Nejde 

o to fixovat význam nebo klasifikovat motivy, ale obnažit konstitutivní charakter rámců, ve 

kterých jsme zvyklí dílo uzavírat, parergon osvobozuje dílo od striktní explikace.  

V následující části textu se tedy podíváme blíže na dva způsoby interpretace jednoho 

obrazu, které Derrida zmiňuje v Pravdě v malbě. Následující pasáž ukazuje nejenom praktickou 

ukázku dekonstruktivního čtení interpretace uměleckého díla, ale i problematické aspekty 

samotného procesu interpretace. 
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8.2  Kdo se obouvá? Derrida a problém reprezentativní 
epistemologie malby 

Jacques Derrida věnuje malbě a vizuálnímu umění již výše zmíněnou knihu Pravda v malbě. 

Schopnost umění užívat běžné nástroje komunikace s nově transformovanou hodnotou je 

v Derridově čtení užívána jako jedna z metodologických pomůcek. Nesmysl, opakování, 

nadbytečnost a mnoho dalších rysů, které jsou v běžné komunikaci obvykle překážkou, se 

v umělecké tvorbě stávají legitimní vlastností díla, která umožňuje analýzu reprezentativního 

myšlení. V Pravdě v malbě tento problém konstruuje mimo jiné na příkladu sporu o náležitou 

interpretaci Van Goghova obrazu. 

Roztržka mezi odborníkem na Van Gogha Mayerem Shapirem a filosofem Martinem 

Heideggerem představuje konfrontaci dvou způsobů čtení obrazu. Shapirovy výtky směřují 

především k obvinění Heideggera z toho, že obraz využívá jako ilustraci a přes tuto projekci 

mu uniká jedinečnost uměleckého díla, nehledě na to, že připisuje boty někomu jinému než 

malíři samotnému. Kritika, kterou Shapiro představuje, se týká absence historických 

a biografických faktů, pomocí kterých by pár bot určil jako portrét Van Gogha. Ovšem 

Heideggerovou intencí tento způsob výkladu dozajista nebyl. Ano, používá obraz jako ilustraci, 

ale popisuje služebnost nástroje, bot venkovanky, nebo kohokoliv jiného. Jeho východisko je 

směřováno k ontologické rovině (Derrida 1987, 259–267).  

Heidegger a Shapiro vykládají Van Goghův obraz Pár bot odlišně, Derrida se však 

nesnaží „přidat“ na stranu jednoho nebo druhého, nebo představit vlastní pozitivní interpretaci 

tohoto díla. Jde mu (v duchu dekonstrukce) o to představit, jak omezený výběr otázek oba 

používají. Rozvíjí řadu dalších možných otázek, jež se zmíněným autorům zdály 

pravděpodobně irelevantní. Tyto otázky avšak svou absencí odkrývají jejich snahu o atribuci 

předmětu – chtějí tedy zjistit, komu ony boty patřily, nebo rekonstruovat příběh předmětu, který 

by určoval jejich význam a hodnotu. Smysl a jeho pravdivost se tak v případě Derridova čtení 

posouvají do roviny jazyka a způsobu, jakým je užíván a odhaluje tak to, co se původně zdálo 

marginální, totiž metafyzický rámec estetiky a teorie umění.  

8.3 Dílo jako událost: recepce vs. dekonstrukce 

Prozatím byla většina pozornosti směřována k posunu, který pro akt interpretace nabízí 

Derridova dekonstrukce. Na tomto místě bych chtěla zvážit myšlenku, zda mechanismus 

dekonstrukce uzavírá možnost vstoupit do události, jakou je umění. Jelikož z hlediska 

dekonstrukce je dílo vždy již predeterminované metafyzickým řádem, který jej obklopuje, 
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předpokládáme tedy, že krize reprezentace je možným důsledkem/konstrukcí vycházející 

z dekonstruktivního čtení uměleckého díla. Základem této myšlenky je fakt, že v případě, kdy 

recipient završí čtení obrazu, dílo, jako předmět – mentální objekt, zde zůstává, aniž by samo 

prošlo zásadní proměnou. Derridovo čtení odhaluje Heideggerovu a Shapirovu analýzu obrazu 

jako stvrzující metafyzickou determinaci pravdivosti, jelikož jejich interpretační přístup stále 

předpokládá primát realistického zobrazení, tedy že dílo zaznamenává realitu a stává se ilustrací 

skutečnosti. Komplexní vize estetiky, kterou Derrida předkládá, je ale podobně založena také 

„výhradně“, a to na metafyzickém předpokladu reprezentace. Zabývá se tím, co je možným 

důvodem ke konkrétním způsobům interpretace, a tím, co tyto akty čtení predeterminují, jak 

vytyčují hranice relevance a co se naopak snaží odsunout do pozadí jako „obskurní argument“. 

Derridův přístup se tak v tuto chvíli zdá být retrospektivním až archeologickým68 zacházením 

s interpretací. Je ale možné posunout Derridovu pozici dále a najít její „vitální“ rovinu, která 

by umožňovala generaci nového pohledu na komunikační rovinu uměleckého díla? 

K rozřešení této otázky mi může pomoci zapojení Deleuzem a Guattarim používané 

metafory teritoriality mapy, jež ve spojitosti se stopou slouží jako základ pro nový model 

recepce uměleckého díla i procesu jeho utváření, který by se dokázal vyrovnat jak 

s dynamičností pozic schématu (autor, dílo, kurátor, recipient), tak i s rozdílnými způsoby 

expresivity uměleckého díla. 

Ještě než ale přistoupím ke konkrétnímu řešení této otázky, chtěla bych se ohlédnout 

zpět a ještě jednou se zastavit u spojení, které jsem mezi vybranými autory ustanovila. Pojmy, 

pomocí kterých jsem se rozhodla autory vzájemně přiblížit,69 problematizují zejména dva 

fenomény, a to povahu času a prostorovosti v rámci zkušenosti s uměleckým dílem. Dalším 

společným rysem, který chci ještě jednou vyzdvihnout, je, že všichni autoři se vyrovnávají 

s problémy Kantovy filozofie. Postupné analýzy těchto jejich textů tak vykreslily způsob, 

jakým tak jmenovaní autoři činí.  

Deleuze vytváří spekulativní projekci Kanta, jehož kritickou teorii konfrontuje 

s perspektivou transcendentálního empirismu. Lyotardova redefinice vznešeného v prostředí 

neoavantgardního malířství představuje nutnost nového uchopení kategorií artikulovaných 

Kantovou estetikou. Finálně Derrida vytváří retrospektivní pohyb svého bádání, který se 

                                                           
68 Neodkazuji se zde k archeologii jako metodickému postupu Michela Foucaulta. Tento výraz používám jako 

figuru značící pohyb, kterým Derrida postupuje, když se snaží představovat způsob, jakým se ustanovuje 

relevance pojmu. Používá při tom etymologii a historický vývoj pojmů-konceptů, aby narušil samozřejmost 

jejich používání. 
69 Chtěla bych připomenout, že se jedná se o pojmy: mapa, událost a stopa, které byly čtenáři představeny 

v přechozích částech této práce.  
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zakládá na analýze poetiky Kantových textů. Společných jmenovatelem jejich odlišných 

způsobů uchopení tradičních estetických pojmů a problematik je časová orientace, především 

nuance v uchopení povahy události vytvářející u zmíněných autorů odlišná teritoria 

Retrospektivy, Okamžiku a Projekce.  

Mapu jako nový způsob organizace komunikace vybírám zejména kvůli několika 

motivům, kterými se liší od základní představy schématu komunikace založeného na přenosu 

informace. Je jím zejména její schopnost rozvíjet se v prostoru, čímž míří proti modelu 

komunikace jako lineárního procesu, který prochází fázemi, kdy je pozornost střídavě zaměřena 

na jeden z prvků komunikačního modelu. Další související vlastností je její fluidita, tedy že 

jednotlivé „uzly“ mapy získávají vlastnosti na základě vztahů s ostatními uzly, přičemž tyto 

vztahy vznikají a zanikají díky neustálému rozvíjení se mapy. Výhodou je rovněž to, že Deleuze 

a Guattari píší, že mapa je schopná nést otisky, tedy je možné uvažovat o implementaci režimu 

reprezentace uvnitř rhizomatické organizace.  

Pomocí dekonstruktivního čtení Deleuzových a Guattariho textů je paradoxně možné 

obě dvě koncepce, mapu a stopu – parergon, propojit. Počátečními styčnými body komparace 

je, že autoři (Deleuze, Guattari a Derrida) předpokládají specifickou kvalitu díla, jehož 

primárním rysem je organizace, tedy ustanovení teritoria, které má zvláštní kvalitu. Všichni 

autoři rovněž vystupují proti výkladu díla prostřednictvím subjektivní roviny, stejně jako proti 

hledání fixního významu nebo esenciálního smyslu. Liší se naopak v tom, že Deleuze se zabývá 

afektivní rovinou umění a ontologii počitku, zatímco Derrida využívá umění a jeho interpretaci 

jako dekonstruktivní nástroj k poukázání na omezený způsob zacházení s dílem. Deleuzova 

koncepce afektu je založená na Bergsonově uvažování o paměti, je tedy nemožné afekt vyvázat 

plně z modelu myšlení reprezentace. Zároveň tím ale umožňuje napojení myšlenkových 

systému obou autorů, Derridy a Deleuze. Parergon zde existuje jako operativní funkce 

vytvářející stopy, které dovolují abstrahování pohybu jako konstitutivního rysu teritoriality 

uměleckého díla. Zároveň afekt v tomto modelu funguje jako možnost, nebo spíše schopnost 

rozpoznání minimální kvalitativní změny prostředí. Taková forma modelu akcentuje zvláštní 

formu času a prostorovosti recepce, která staví do popředí performativní charakter zkušenosti 

s uměleckým dílem. 

V následující části práce bych se chtěla zaměřit na možnosti propojení těchto 

pojmových rovin pomocí aspektu, na který autoři narážejí, ale přímo jej neanalyzují v kontextu 

komunikačního potenciálu umělecké exprese. Tímto aspektem je performativita, která nejenom 

že spojuje koncepce vybraných autorů, jejichž koncepce se staly základem této práce, ale 

zároveň je tím, co finálně legitimizuje uměleckou kreativitu jako komunikační praxi. 
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9 Performance, performativita, stopování 

Centrální myšlenkou toho, jak nově uvažovat o komunikaci v rámci umění, je předpoklad, že 

jestliže každý kreativní proces produkuje teritorium, které je potenciálně schopno růst a otevírat 

se vůči ostatním, je nutné zahrnout do recepce performativitu, která dovoluje všem 

komponentům modelu fungovat ve strojovém uspořádání, umožňujícím přemýšlet o recepci 

decentralizovaně od subjektivního počitku. Je rovněž nutné uvažovat o specifické kvalitě 

uměleckého teritoria, kterou je možné uchopit právě díky parergonu, sloužícímu jako 

membrána, která konstituje znakovou hodnotu, zároveň ale dodává celému procesu dynamiku, 

jelikož identita i hodnota díla se ustanovují pouze lokálně. Recipient, pokud vstupuje do 

události zkušenosti s uměleckým dílem zatížen očekáváním nalezení smyslu, pokud v obraze 

„pátrá po autorovi“, nachází pouze stopy, které někdo zanechal, někdo, kdo už v teritoriu dávno 

není. Parergon je operativní funkcí díla, zajišťující rozpoznání minimální kvalitativní změny 

v teritoriu, pomáhá nejen ustanovit dílo, ale i vyrovnat se s potencionální kolizí dalších teritorií 

a umožňuje plynulé rozvíjení mapy, kde díla – stopy, vábící recipienty k procházení stále 

novými teritorii. Mapa je rozvíjena parergonem, který jako pohyblivá linie okraje vrásní 

prostor tak, aby vytvořil krajinu, kterou je možné procházet. Proces komunikace/recepce, 

performativní recepce, se podobá nekonečnému honu, kde nás stopa vždy vede pouze k další 

stopě.  

Jak přesně si ale tuto představu vykládat? Performativita nebo performance jsou pojmy, 

které se v kontextu současných věd široce etablovaly, jejich přesná definice je ale o to 

komplikovanější. Chtěla bych proto uvést, s jakou podobou performativity v prostředí 

komunikačního potenciálu uměleckého díla pracuji a jak funguje. Ještě před tím je ale nutné 

uvést, z jakého prostředí tento pojem vychází. 

9.1 Performance, performativita 

Umění je otázkou praxe, a to v rovině přímého vytváření konkrétního artefaktu či konceptu, ale 

i v rámci recepce.70 Tato praxe je založena na intenzivním prožívání, nemusíme přesně vědět, 

co se děje, ale dozajista pociťujeme očekávání z toho, že něco přichází nebo by mělo přijít.71 

Tedy i prostor umělecké produkce lze vnímat jako performativní. Lze ale performativitu 

                                                           
70 Problematice recepce díla vůči vztahu recipienta a autora byla věnována jedna z předchozích kapitol 

pojednávající o psychické distanci. V případě úvodu performativity proto nebudu odlišovat mezi performativitou 

diváka a performativitou autora. 
71 Lyotardova analýza vznešeného hovoří o tomto očekávání (Lyotard, 2001, s. 117). 
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slučovat s pojmem performance, který jsme spíše uvykli vídat v kontextu umělecké exprese 

a teorie umění a estetiky?72 

Performativita a performance jsou pojmy, které se významově mohou přerývat, ale také 

mohou implikovat odlišné koncepce. Zaměříme se proto na oba pojmy zvlášť a zhodnotíme 

jejich možnou platnost pro potřeby této práce. Richard Schechner, zakládající teoretik 

performativních studií, charakterizuje různé podoby performance široce, jako scénický akt nebo 

vystupování. Tato široká definice zahrnuje nepřeberné množství lidských aktivit přes 

každodenní rituální chování až k umění. Co je ale pro performanci typické a co Schechnerova 

definice předpokládá, je přítomnost publika (Schechner, 2003, s. 87). Ve sbírce vybraných 

Schechnerových esejí vydaných Divadelním ústavem v Bratislavě je tato situace ještě více 

vyzdvižena autorkou předmluvy Aleksandrou Jovicévić, která poznamenává: 

„Performance není jen akt představování, je to i místo reálného seskupování se, tedy 

prostor, ve kterém dochází k jedinečnému střetnutí, organizovaného‘ (občas estetického) 

prezentování a každodenního života. Jedinečnost performance se vyznačuje samým aktem 

performance a aktem její recepce, které probíhají jako reálná aktivita teď a tady […] 

Performance je část života, kterou performeři a diváci vykonávají a tráví spolu, ve stejném 

prostoru, ve kterém se koná performance a její sledování. Emise a recepce znaků a signálů 

probíhá současně. V průběhu performance vzniká její společný text, i tehdy, když v sobě nenese 

žádné mluvené slovo (například tanec nebo rituál). Jediný skutečný popis performance vzniká 

z přečtení, celkového textu‘, tedy situace performance umožňuje vytvoření celku, který vzniká 

z primárních nebo skrytých procesů komunikace“ (Jovicévić, 2009, s. 13–14). 

Tato situace v mnohém podporuje představu umění jako komunikačního aktu tak, jak 

jsme se jej snažili budovat. Co je ovšem z pohledu této práce problematické, je představa 

diváka. Jestliže Schechnerovo pojetí počítá s rozdělením obecenstva a performera, je nutné 

položit si otázku, jestli je možné tyto pozice identifikovat i v rámci recepce/komunikace 

různých druhů umělecké produkce a jestli je tato distinkce vůbec nutnou podmínkou 

performativity. V případě dramatických umění tuto situaci identifikujeme zcela snadno, ale jak 

se chovat například v prostředí výtvarného umění? Lze zde identifikovat obecenstvo 

                                                           
72 Srov.: Performance je teoretiky charakterizována coby umělecký žánr, při kterém dílo vzniká „živě“ na určitém 

místě v určitém čase. Performance směřuje proti tendenci vidět dílo jako autonomní objekt – artefakt, místo toho 

se dílo mění v gesto (Foster, Krauss, Bunloch, Klein, 2007, s. 456–458). V knize Umění po roce 1900 jsou 

zaznamenány zkušenost Susan Sontag, která účast v performanci připodobňuje k nelogickému snu. Její vzpomínky 

vyzdvihují podstatné aspekty performance. Zejména vyzdvihuje opakování, přítomný čas, absenci narativu 

a náhodu jako determinační faktor performance. (Foster, Krauss, Bunloch, Klein, 2007, s. 452). 
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a performera? Ano, podobné scénické schéma můžeme ve výtvarném umění najít, ovšem pokud 

ustoupíme z oblasti akčního umění, performancí a happeningů, situace se opět komplikuje. 

Protože díla, která nejsou takto procesuální, se v Schechnerově performance mohou nanejvýše 

stát objekty, které jsou ritualizovány – stanou se rituálními pomůckami nebo jsou fetišizovány. 

Chtěla bych se proto obrátit k performativitě jako pojmu, který by umožnil situaci odklonit od 

konstruování objektu recepce. 

Pojem performativity se v současnosti objevuje ve studiu mnoha kulturních fenoménů, 

ale kořeny uvažování o něm sahají k teorii řečových her, která inspirovala zájem lingvistů 

o performativní účinky řeči. Performativita jako novotvar je, jak uvádí Ondřej Sládek, zejména 

spjata s Johnem L. Austinem, který uvažuje o tom, že některé druhy promluvy jsou přímo 

navázány na určitý typ činnosti, toto neoddělitelné spojení, jakým je například slib, nazývá 

performativní výpovědí (Sládek, 2010, s. 10). Odlišuje tak konstantní promluvy, které popisují 

svět a mohou být klasifikovány jako pravdivé a lživé, a performativy, které něco reálně mění – 

jednají. I přes jejich odlišení Austin tvrdí, že oba tyto typy promluvy se nachází ve všech 

promluvách jako její dvě dimenze, což má dopad na to, jak je přijímáno spojení pravdy 

a významu. 

Mluvení – jednání jsou funkčními jednotkami řeči. V této perspektivě je jazyk činností 

produkcí znaků, se kterými můžeme manipulovat další účastníky aktuálního komunikačního 

prostředí. Austin situuje performativitu na pozadí tří druhů mluvního jednání, které se ovšem 

realizují všechny naráz v jedné promluvě. Jedná se o akty lokuční, ilokuční a perlokuční 

(Austin, 2000, s. 10). 

V případě performativu Austin specifikuje, že aby byl úspěšný, není jeho jediným 

předpokladem jeho vyřčení. Musí zde existovat celé řada náležitých a přiměřených podmínek, 

musí se volit náležité situaci přiměřená slova a vyřčená promluva musí být myšlena vážně. 

Jedině tak může být performativ naplněn. Paradoxně úspěšnost perfrmativu je zde zpětně 

vázána na konstantní promluvu, která na základě pravdivosti/nepravdivosti potvrzuje účinnost 

performativu. 

9.2 Derrida a performativita 

Jacques Derrida poskytuje odlišnou perspektivu na to, jak je možné něco udělat slovy. Hned 

v úvodní pasáži spisu Signatura událost kontext se ptá, zda existuje jednotný význam slova 

komunikace, který by měl jasně popsatelnou hodnotu. Vzápětí dodává, že už jenom takto 
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položená otázka stanovuje předpoklad komunikace jako vehiklu – tranzitního média smyslu, 

získává tak svůj význam, ještě než na otázku stačíme odpovědět. S tím se ale Derrida nehodlá 

smířit a upozorňuje na nejednoznačnost prostoru v případě pojmu komunikace (Derrida, 1988, 

s. 2). 

Mnohovýznamovost pojmu je podle Derridy u Austina redukována limity kontextu, 

nicméně namítá, že kontext nikdy nedeterminuje komunikaci absolutně. Není zde nic jako 

pevný nebo vědecky náležitý kontext a tím pádem ani žádný absolutní smysl. Derrida se tuto 

myšlenku snaží podpořit tím, že celou situaci vztáhne na situaci psané řeči, na písmo. 

Psaný text podle něj rozbíjí pouto s kontextem, který nutně zahrnuje i čas a místo vzniku 

společně s konkrétním pisatelem/mluvčím, který text píše/promlouvá. Ovšem má-li být písmo 

funkční, musí být schopné existovat i mimo tuto konkrétní situaci. Z perspektivy Austinovy 

teorie mluvních aktu je nemožné hodnotit psaný text jako pravdivý/nepravdivý, protože nemůže 

produkovat význam spojený s kontextem – postrádá dostatek originálního kontextu. Kontext 

tedy není možné generovat jako absolutní prezenci, všeobsáhlou s transparentní intencí ze 

strany pisatele/mluvčího (Derrida, 1988, s. 17). 

Austin podle Derridy na základě nutného obsažení všech tří úrovní řečového aktu 

(lokuce, ilokuce, perlokuce), které umožňují potvrzení performativu zpětně prostřednictvím 

ověření jeho úspěšnosti skrze pravdivost/nepravdivost řečového aktu, vylučuje z analýzy 

neseriózní – parazitické výpovědi (jako jsou ironie a hra). Tvrdí naopak, že tyto výpovědi se 

v základu neliší od vážně míněných promluv, protože obojí se opírá o možnost citování sebe 

sama. Jako příklad Derrida používá paradox signatury.73 Aby byla signatura čitelná, musí být 

opakována, opakuje se ovšem vždy v jiném kontextu, v jiné podobě, vždy ovšem předpokládá 

identitu shodnou s vyslovením „já“ například v případě „Já přísahám“. Jestliže je identita 

zaručující platnost v konkrétním čase založená na předešlém opakovaní své vlastní formy, je 

přítomná i absentující zároveň (Derrida, 1988, s. 20–21). Psané ani mluvené výpovědi tak 

nemají fixní význam, jelikož nikdy nemají plnou přítomnost a absolutně uzavřený kontext, 

nemohou být proto ani pravdivé, či nepravdivé, a to ani intersubjektivně.  

Podle Austina má performativ (výpověď) fixní význam v rámci specifického diskurzu 

– kontextu – diskurzivní komunity. Derrida v reakci na toto tvrzení navrhuje, že zde nic jako 

fixace významu neexistuje. Koncepce pravdivosti je totiž v jeho perspektivě subjektivní, a ne 

                                                           
73 Jsem si vědoma toho, že tato problematika je sama o sobě komplexní filozofický problém, ale v této práci není 

prostor, abych se mu věnovala podrobněji. Derridovu kritiku performativity zde používám především proto, abych 

poukázala na významový posun tohoto pojmu, který bude později revidován pro potřeby této práce. Obsáhlou 

studii věnující se Derridově dekonstrukci podpisu podává M. Fišerová v knize Dekonstrukce podpisu. Jacques 

Derrida a opakování neopakovatelného (2018).  
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univerzálně platná a ověřitelná. Derrida poukazuje na intence, které jsou skryty pod nánosy 

toho, co je pronášeno za skutečný performativ komunikačního aktu. 

Na Derridovu re-interpretaci Austinova performativu navazuje i Judith Butler, která 

představuje další posun v teorii performativu. Butler vychází z Derridy, ale za performativní 

nepovažuje pouze řeč a její intencionalitu, ale také subjektivitu. 

Podle této autorky je individuum – subjekt utvářen skrze řeč a její klasifikace, jako jsou 

žena / feminní / muž / maskulinní, které jsou založeny na zjednodušené deskripci lidského těla. 

Jestliže jsou takto konstruované kategorie přijímané coby přirozené, a ne jako podmíněně 

konstruované, vytváří limitní kategorie člověka – subjektu, do kterého se nemusí vejít všichni. 

Nicméně jestliže tyto kategorie mají předcházet lidské subjektivitě, nemohou být subjektem 

měněny, aniž by se tím subjekt sám nerozkládal (Butler, 1990, s. 9). Judith Butler tuto situaci 

navrhuje řešit vztahovou etikou založenou na rozpoznávání limitů osobní odpovědnosti 

a inherentní nesourodosti/nejednotnosti lidských bytostí – subjektů. V textu Potíže s rodem 

rozpracovává genderovou performativitu. Tvrdí, že gender je formován institucionalizovanou 

prací a množstvím vzájemně se prolínajících diskurzů (Butler, 1990, s. 7). Gender, v pohledu 

Judith Butler, tak není shodný se stabilní identitou fixovanou na binární opozici pohlaví 

opírající se o reduktivně konstruovaný diskurz medicínských věd, ale je utvářen v průběhu 

času. Nové podoby genderu vyvstávají z mutací způsobených opakování. 

V této části textu byly představeny tři možné pohledy na pojem 

performance/performativity prezentující tři dominantní modely, ve kterých se s tímto pojmem 

pracuje. Těmi jsou kulturní performance, jako například divadlo a rituální chování, pramenící 

z antropologických výzkumů a zabývající se sociálními aspekty opakování specifických 

praktik. Vedle performance byla představena Austinova lingvistická teorie performativity 

a Derridova kritika tohoto konceptu ukazující performativitu coby efekt opakovatelnosti 

lingvistických elementů. A finálně jsme zmínili koncepci Judith Butler, která performativitu 

přenáší do oblasti obecně přijímaných tvrzení o konstrukci subjektivní identity. 

Tito vybraní autoři představují performanci/performativitu na pozadí různých vědních 

kontextů. Co je jim ale společné, je, že odkazují na performanci/performativitu jako na děj 

vyžadující opakování. V případě Austina je opakování nutné k potvrzení platnosti užití 

performativu, v případě Derridy a Butler naopak opakování přináší vnitřní rozvrat pozitivního 

řádu reprezentace náležitých interpretací. Schechnerova performance, i vzhledem k jeho vztahu 

k avantgardnímu umění, by se zdála být přirozenou cestou, jak umístit pojem performance do 

této práce. Nicméně nemohu jeho koncepci bezezbytku přijmout kvůli výše zmíněné konstrukci 
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performance po vzoru dramatizace/rituálu. S tímto problémem jsem se snažila vypořádat 

pomocí Austinovy performativity a zapojením Derridovy dekonstrukce tohoto pojmu. 

Výsledkem byl posun od konkrétního děje (performance) směrem k performativitě, které zde 

rozumíme ne ve smyslu pozitivního děje, ale spíše tak, že slouží k postižení kvality. Na to 

poukazuje i způsob, jakým Derridovo dekonstruktivní čtení používá Judith Butler. 

9.3 Performativní recepce 

Způsob, jakým tito autoři píší o performativitě, je pro potřeby této práce přínosný tím, že ji 

tematicky přesouvají od dramatického modelu směrem ke kvalitativnímu chápání 

performativity, nezohledňují ovšem komunikační aspekty umělecké produkce. Přesto si 

myslím, že je tento pojem klíčový, a proto navrhuji uvažovat o performativních aspektech 

recepce jako o základu pro komunikační model uměleckého díla založený na teritorialitě. 

Performativní recepce je spojení, které může působit poněkud zvláštně. Není snad každá 

recepce něčím, co se děje? Performativita implikuje představu děje, ale vnímat performativitu 

jen jako pouhé dění je málo uspokojivé. Performativita je pro mne otevíráním se ruptury 

zvykového chápání – umožňuje proměnu teritoria. Zároveň funguje jako možnost spojení 

nejrůznějších elementů stroje recepce. Díky tomu, že obsahuje kombinaci performativu jako 

aktivní funkce a recepce jako toho, co je obvykle přisuzováno diváku/obecenstvu, utváří 

prolnutí ideje a praxe, která usouvztažňuje lidské a nelidské. Nejenom že vytváří teritorium, ale 

skrze performativní recepci je možné vytvářet vztah k dalším možným teritoriím a vytvářet 

mapu krajiny znaků. Podobně uvažuje například Brian Massumi v případě amodální percepce, 

kterou váže na proprioceptivní zkušenost vnímání pohybu, zásadní pro vztahování se k objektu. 

Amodální percepce umoňuje abstrahovat v rámci zkušenost, kterou chápe coby událost 

(Massumi, 2011, s. 17). 

Performativní recepce je záležitostí spojení generujících pohyb, jehož počátek je 

v nedohlednu, ale který umožňuje procházet středem a vnímat změny rytmu prostředí. Její 

fluidní povahu lze přiblížit i prostřednictvím toho, jak Deleuze a Guattari charakterizují 

rhizomatický pohyb: „ Střed vůbec nemusí znamenat průměr, je to naopak prostředí, kde věci 

nabývají rychlosti. Mezi věcmi neznamená lokalizovatelný vztah, směřující od jedné věci 

k druhé a naopak, ale kolmý směr, příčný pohyb, který je unáší jednu a druhou, proud bez 

začátku i konce podemílající oba břehy a nabírající rychlost uprostřed“ (Deleuze, Guattari, 

2010, s. 36). 
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10 Mapa a nové způsoby exprese, moderní a současné 

Prostřednictvím následující části práce chci čtenáři přiblížit, jak je koncepce performativní 

recepce aplikovatelná na konkrétní díla / prezentace, a tím i potvrdit hypotézu, že mapa dokáže 

fungovat jako model recepce umění, který se zakládá na komunikačním potenciálu díla, 

umožňuje rozpoznat kvalitativní změnu teritoria. Než ale přejdeme k přímým příkladům, je 

nutné vznést opětovně otázku, zda je možné koncepce Deleuzovy a Guattariho filozofie 

vztahovat i k dílům současné produkce. 

Není možné opomenout, že umělecká díla v současnosti využívají nejnovější 

technologie, a to jak na úrovni generování/vytváření, tak i u prezentace/sdílení. Deleuze 

a Guattari, jak již bylo výše v textu zmíněno, považují užívání moderních technologií v umění 

i jejich přítomnost v rámci sdílení za postup redukující komplexitu vjemu na 

jednodimenzionální reprezentaci, odklánějící pozornost od specifik uměleckého gesta užití 

materiálu-média a jeho zobrazivých možností. Právě technologický aspekt spojený 

s konceptualizací umění je tím, co problematizuje vztah Deleuzovy/Guattariho filozofie 

k současnému umění.74 Soudím, že tato jejich pozice vyplývá z uchopení vjemu. V kontextu 

Deleuzovy a Guattariho koncepce je vjem chápán jako odosobněný svazek intenzit 

předcházejících individualizované zkušenosti. Autoři se tímto snaží vjem vymezit vůči jeho 

situování v emoční rovině individua. Vjem je to, co je zaznamenáváno prostřednictvím 

jedinečného gesta, jedná se o způsob, jakým Deleuze a Guattari osvobozují dílo od vnějších 

rámců jeho výkladu, vjem jé zónou nerozlišenosti. Užití digitálních technologií 

a konceptualizace umění jsou proto v perspektivě obou autorů viděny jako redukující, protože 

odklání pozornost od přímého působení vjemu na nervový systém recipienta, jednoduše řečeno, 

jsou pro ně příliš inteligibilní.  

10.1 Poznámka k technologii 

Nemůžu přehlížet, že nová média a technologie mají v současném umění významnou pozici, 

ovšem lze také tvrdit, že z pohledu dějin umění to není nic výjimečného, jelikož jsou umění 

a věda jako kulturní fenomény nerozlučně spjaty. S jakou představou technologie pracují 

v případě umění Deleuze a Guattari? 

                                                           
74 Zepke specifikuje tři aspekty současného umění, na které Deleuze a Guattari reagují, a to pozici fotografie, 

digitální technologie a konceptuální obrat. Oproti Zepkemu zahrnujeme fotografii do prostředí technologie 

(Zepke, 2017, s. 751). 
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Přikláním se k tomu, že u Deleuze je možné identifikovat dvojí pojetí technologie, které 

naznačuje David Savat v předmluvě k publikaci Deleuze a nové technologie. Deleuze se zajímá 

o konkrétní technologie, což ilustrují například jeho knihy o filmu, ale společně s Guattarim se 

jeho pozornost značně přesouvá ke konceptualizaci technologie, charakterizované v pojmovém 

spojení strojového uspořádání. Savat dále uvádí i genealogii pojmu stroje, která finálně určuje 

Deleuzovo a Guattariho stroje jako organizaci rozmanitosti komponentů, ve vzájemných 

vztazích.75 Takové obecné určení dovoluje autorům mluvit o stroji jako materiálním 

i abstrahovaném, což potvrzuje i Guattariho distinkce mezi strojem a „strojkem“, kde stroj 

nefunguje jako metafora ani projekce ve formě nástrojů (Guattari, 2007, 92–93). Stroj je pro 

autory především produktivním aktem zakládající stávání se. V Antioidipovi a Tisíci plošinách 

je stroj jako pojem budován coby odpověď této autorské dvojice na reprezentativní povahu 

nevědomí freudovské (a lacanovské) psychoanalýzy. Namísto divadla nevědomí staví 

„továrnu“. Nevědomí tak neukazuje, ale produkuje touhu. „Nevědomí není souhrn 

symbolických reprezentací strukturovaných jako řeč, nýbrž produkce bez pevné strukturace, 

produkce deteritorializovaná“ (Fulka, 2008, s. 254–255). 

Pro Deleuze a Guattariho stroje operují v modu rhizomatického i stromového 

uspořádání, existuje nomádský válečný stroj i státní aparát – stroj. Mohu tak uvažovat i o tom, 

že oba dva typy prostorů rhizomatický a stromový jsou produktivní, ale mody jejich produkce 

se liší. Zatímco rhizomatické pojetí je pro mne typické modularitou a de-formací, stromové 

uspořádání je produktivní evolučně a reprodukčně, operuje v binárních opozicích. Přítomnost 

obou typů strojového uspořádání je založena na dvou typech teritoria a hladkého a rýhovaného 

prostoru. Jejich koexistence pro mne umožňuje myslet pohyby reteritorializace 

a deteritorializace, které jsou pohyby stávání se. Lze tedy uvažovat o tom, že každá činnost, 

každý druh lidské exprese má vlastní stroj, který rozvíjí teritorialitu například psaní nebo 

malby. 

Na několika místech této práce jsem psala o recepčním stroji nebo 

mechanickém/strojovém uspořádání recepce právě v odkazu na výše zmíněnou koncepci 

Deleuze a Guattariho. Jestliže se obracím k recepci jako performativní, vnímám ji zároveň 

i jako strojovou, tedy produktivní. Adresovaná produktivita je právě důsledkem schopnosti 

zapojovat různé druhy strojů, Guattari píše o umělecké imaginaci produkující množství 

absurdních strojů (Guattari, 2007, s. 91). Tyto stroje přitom nefungují jako metafory nebo 

jednoduché reprezentace, ani neexistují, aby byly umělcem nebo recipientem využívány 

                                                           
75 Savat uvádí, že Deleuzův a Guattariho stroj je založen na pojetí Humberta Maturana, Francisca Varely, Karla 

Marxe a Lewise Munforda (Savat, 2009, s. 2–3). 
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k něčímu prospěchu, nejsou pouhou extenzí jejich těl nebo myslí, ale představují nám 

uspořádání, v němž je člověk fungující jako součást stroje společně s množstvím ostatních 

komponent, kterými mohou být ostatní bytosti a předměty.  

Takové uspořádání recepce může obsahovat režimy reprezentativního stroje, které 

ovšem samy o sobě nejsou podstatou kreativní povahy performativní recepce, ta spočívá 

v možnosti produkce nových teritorií. 

Nároky, které takový způsob recepce klade na recipienta, spočívají především ve vzdání 

se dvou vyhraněných pozic. Zaprvé se jedná o pozici toho, kdo je pasivně veden, například 

striktním osvojením si kurátorského výkladu nebo jiným autoritativním a dílu vnějším rámcem. 

Za druhé je nutné vymanit se i z představy recipienta jako „vládce krajiny díla“, tedy představy, 

že recipient je tím, kdo finálně završuje dílo svým jedinečným přístupem nebo interpretací. 

Naopak skrze uvědomění recipientovy vlastní instrumentality v zapojení s ostatními kompozity 

umožňuje pohyby stávání se. Jednoduše si tuto situaci můžeme představit tak, že když se 

nacházíme v přítomnosti díla, v očekávání díla, ať už se jedná o jedinou malbu, koncertní sál 

nebo jiné prostředí, recepce se neomezuje pouze na utvoření vztahu mezi dílem a recipientem, 

ale jedná se o kontinuální proces, v rámci kterého dochází prostřednictvím pohybu k utváření 

prostředí zahrnující množství komponent. Proto jako vhodný model tohoto způsobu nazírání 

recepce navrhuji mapu. 

10.2 Konceptuální a současné 

Jestliže ale zamýšlím aplikovat mapu jako obecný model recepce současné umělecké produkce, 

tedy umělecké komunikace, musí být možné do něj zahrnout i díla využívající postupy 

konceptuálního umění a nástroje současné technologie. 

Vztahu Deleuze a Guattariho ke konceptuálnímu umění jsme se již na několika místech 

této práce dotkli. Pro autory je konceptuální umění protnutím oblasti umění a filosofie, které 

ovšem vnímají jako kontraproduktivní, konceptuální umění totiž uchopuje materialitu 

uměleckého díla jako lingvisticky definovaný koncept. To odpovídá představě, že existují díla, 

která nejsou fixována na materiální podstatu díla, a tím banalizuje pozici vjemu v rámci přímé 

zkušenosti s uměleckým dílem.  

Existuje ovšem způsob, jak se se současným umění a jeho konceptuálními rysy 

vyrovnat. V jeho základě stojí právě uvědomění si kompozitní povahy teritoria a mapy jako 

modelu recepce. 
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První krok, kterým se mohu vyvázat ze striktního rozdělení způsobu organizace 

umělecké a filozofické kreativity, se nabízí, jestliže rozšíříme pole, kde dochází ke konstituci 

vjemu i mimo konkrétní oblast díla, směrem k jeho rozvíjejícímu se teritoriu, užití digitálních 

médií i konceptualizace se pak stávají méně problematickými. Díky zapojení Derridova 

konceptu parergonu coby operativní funkce díla rozšiřující jeho teritorialitu je vždy nutné 

vnímat dílo v rozvíjejícím se prostoru. Událost, kde dochází ke konfrontaci recipienta s dílem, 

tak vždy zahrnuje celou scenérii, tedy uspořádání přítomného prostředí. Jestliže je dílo určeno 

kvalitativní změnou takového prostředí, není v případě recepce problematické uvažovat 

o například videu, obrazu nebo zvuku odlišným způsobem. Každý z možných nástrojů 

umělecké exprese se dle svých schopností prostorově manifestuje, a to i v případě 

konceptuálního a post-konceptuálního umění.76  

Simon O’Sullivan si ve své studii všímá, že v současné umělecké praxi se objevuje 

tendence nebo přístup, který může rezonovat s postupy Deleuzovy filozofie. Jedním 

z charakteristických rysů tohoto přístupu je obrat k objektové rovině díla, akcentující povahu 

díla jakožto asambláže, a rovněž časté znovuzapojení malby oscilující mezi abstrakcí a figurací 

(O’Sullivan, 2010 s. 190). Přítomnosti těchto tendencí v současném umění si všímá i kolektiv 

autorů publikace Objekt, jejíž editor Václav Janoščík v úvodní pasáže knihy naznačuje 

východisko obnoveného vztahu k objektu právě ve využívání nových technologií a digitalizace, 

které nás nutí ke konstruování autonomní pozice objektu (Janoščík, 2015, s. 18–19). Situace, 

kterou O’Sullivan popisuje na základě vlastní zkušenosti recipienta, ho nakonec vede 

k domněnce, že v současnosti se umění vrací zpět ke svému estetickému potenciálu. Tento 

impulz, který O’Sullivan identifikuje, pro něj značí dva důležité fakty, které podporují 

argumentační linií této práce. Prvním z nich je schopnost díla unikat jasné signifikaci. 

Umělecké dílo tak identifikuje jako znak, který nelze jednoduše vyčerpat spojením díla a jeho 

významu. Druhým aspektem způsobu, jakým autor identifikuje návrat estetického impulzu 

v současném umění, je estetický postoj jako určitý druh responze. V tomto případě tak autor 

přímo navazuje na Kantovu koncepci estetického postoje (O’Sullivan, 2010 s. 191–192). 

Čím je tedy situace současného umění specifická, jestliže o dílech uvažujeme jako 

o asamblážích, které jsou schopny zapojovat i koncepce/znaky napříč historií umělecké 

produkce a vedou nás zpět k (široce pojaté) estetické podstatě zkušenosti s uměleckým dílem? 

                                                           
76 Toto tvrzení zakládám na faktu, že i v případě konceptuálních děl dochází k jejich fixování v různých 

podobách záznamu nebo zpráv atd. V současné době dochází i k rekonstrukcím, reprízám takových děl, jako 

příklad zde můžeme uvést například performanci Mariny Abramović The artist is present. Dostupné na 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964  

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964
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Odpověď na tuto otázku, kterou naznačuje i výše zmíněný autor, je právě v ustanovení 

performativní recepce. Mapa jako model performativní recepce uměleckých děl poukazuje na 

kreativní aspekty komunikace jako sdílení, které se stává podmínkou rozpoznání kvalitativní 

změny teritoria a tím umožňuje pohyb stávání se. 

Jednodušeji řečeno, recipient je v procesu recepce nejen tím, kdo rozpoznává potenciálně 

přítomné významy díla, ale především aktivně vytváří prostor pro participaci setkání s alteritou. 

Recepce přestává být prostorem pro hodnocení, ale stává se generativní. Vytváří stále nová 

teritoria.  

Rozrůstání takového teritoria, jeho kompozice, konfrontace, kolize a znovuustanovení 

je dáno možností představit si jinakost coby diferenci. Ta ovšem recipienta nemotivuje ke 

stopování jejího původu, ale k jejímu zapojení jako funkčního aspektu složeniny, aniž by si jej 

definitivně přivlastňoval. Deleuzova filozofie v tomto aspektu otevírá možnost pro zapojení 

principu mimo-lidského, jak o něm uvažují autoři objektově orientované ontologie, kdy 

diference není omezena pouze na pole lidské exprese – kultury nebo kategorií poznání či 

vědomí, ale „je záležitostí, věcí o sobě‘, nikoliv našeho vztahu k věcem“ (Bryant, 2017, s. 75). 

Jelikož se ale v této práci zabývám oblastí umění jako specifickým druhem lidské exprese, je 

důležité upozornit na to, že tento přístup není gestem vymezení se vůči lidskému, ale 

představuje nutné vyústění, jestliže se zabývám specificky rovinou recipienta. Umění je plné 

objektů, které mu však ve své úplnosti nenáleží, jelikož to, že něco je (vykazuje diferenci), není 

závislé na perspektivě člověka. Zároveň tím nemožné myslet tento objekt mimo rámce vztahů.77  

Druhou cestou, jak překonat problém s propojením kreativity umění a filozofie, je 

analýza samotného způsobu, jakým samy tyto oblasti organizují chaos. Filozofie tak činí 

prostřednictvím pojmů, umění pomocí perceptů a afektů. Deleuze a Guattari sami mluví 

o uměleckých dílech z pozice filozofie, můžeme říci – aktualizují umělecké dílo v rovině 

filozofie. Martin Charvát poukazuje na to, že pojem, jak jej Deleuze definuje, má ještě další dvě 

dimenze, a to dimenze perceptu a afektu, které zakládají možnost propojení filozofie a umění 

a tak umožňují i konceptuální umění zahrnout pod logiku smyslového vnímání (Charvát, 2018, 

s. 49). 

I přes dynamicky se proměňující způsoby uvažování o umění a umělecké kreativitě je 

podstatným rysem, který stále přetrvává, jejich prostorová, myšleno teritoriální existence. 

                                                           
77 Levi R. Bryant tyto objekty – diference popisuje jako inter-ontické a exo-vztahové diference. Upozorňuje tak 

na to, že musíme myslet vztahy a členy těchto vztahů, aniž bychom je redukovali jeden na druhý. Určení těchto 

vztahových pozic je možné v okamžiku, kdy objekt dosahuje své totality. Dle mého názoru tento pohyb dokládá 

příbuznost Bryantovy teorie s pohybem stávání se (Bryant 2017, s. 79). 
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Nejjednodušeji si tuto myšlenku můžeme ilustrovat na způsobu prezentace děl v určitém 

prostředí. V případě výtvarného umění se může nejčastěji jednat o galerie a výstavní síně, které 

jsou již tradičně zakotvené v diskurzu uměleckého světa. Stejně tak ale může působit i jinak 

zcela běžný veřejný prostor nebo jiná příležitostná místa, která se dočasnou přítomností díla 

mohou měnit a získávat charakter výstavního prostoru – scény. I přes to, že zde identifikujeme 

dva druhy prostoru, z nichž jeden je přímo určený k prezentaci a druhý tuto povahu dočasně 

získává, je možné uvažovat o tom, že nakonec fungují oba stejně, jelikož zvláštní povaha 

teritoriality díla není závislá ani generovaná výhradně prostorem galerie. Oba dva druhy výše 

zmíněných prostorů vytváří místo pro setkání a konfrontaci.  

Umělecké dílo je autonomní, tedy odkazuje samo k sobě, ale zároveň se obrací ke svému 

okolí, je znakem autonomním, ale zároveň i komunikativním. Oba tyto rysy díla způsobují 

specifickou formu teritoriality, která se nesoustřeďuje například pouze na prostor uvnitř rámu 

nebo na plochu piedestalu, ale rozšiřuje se aktivní participací – performativní recepcí, která 

bere v úvahu rozvíjející se prostor díla. Dílo totiž nikdy neexistuje samo o sobě, ale je vždy 

součástí prostoru, ve kterém se nachází. Tento pohyb je umožněn díky přítomnosti nelidského 

a neindividualizovaného, které zabraňuje recipientovi v absolutním přivlastnění si vjemu, 

nedochází proto k nechtěnému redukování kvality na informativní sdělení. Lze tedy uvažovat 

i o tom, že dílo je asambláží různých systémů znaků, což by mohlo vést k vyřazení autonomie 

díla jako funkčního pojmu. Autonomie díla ale v tomto případě slouží jako nástroj pro 

reorganizaci složeniny, působí jako nůžky, kterými lze díla „stříhat a sestavovat“ do nových 

recepčních celků. 

I když umístění díla nebo celá dramaturgie výstavy jsou dozajista realizovány na 

základě kurátorského plánu, teritorialita díla založená v různých stupních recepce se může 

měnit. Recipient si může vybrat, jaký mód recepce zvolí, může se například zcela podvolit 

a nechat se pasivně vést cestou/příběhem, který pro něj připravil kurátor, stejně tak může ale 

vzdorovat a projít celou krajinou na vlastní pěst, nebo se upínat na výklad díla prostřednictvím 

odkazů na vnitřní život autora.  

Performativní recepce je právě jednou z takových možností, jak k dílu přistupovat, 

a v perspektivě současné umělecké produkce ji hodnotím jako nejvhodnější, protože nefixuje 

aktivitu recipienta pouze na objekt – dílo jako věc a materiální kvality média, které by umělecká 

díla klasifikovala dle žánru, ale umožňuje je vidět ve spojení s prostředím vytvářejícím 

proměnlivou kompozici díla. Recipient je nucen vytvořit si mapu tohoto prostředí, která ovšem 

není totožná s teritoriem samým, je jeho modelem, který je v průběhu recepce neustále 

doplňován o další aspekty v závislosti na momentální situaci. Mapa je neustále přepisována, 
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cesty se přerývají a stezky se vzájemně proplétají. Je zcela na svobodné volbě každého 

recipienta, jaký mód recepce při setkání s uměleckým dílem zvolí. Nyní bych chtěla představit, 

jak konkrétně fungují vybrané pojmy v modelové situaci. 

10.3 Modelová situace 

V následující části bych chtěla celou situaci znovu představit, tentokrát ale na pozadí několika 

uměleckých instalací, které mne inspirovaly k nutnosti revidovat pozici komunikace umělecké 

produkce prostřednictvím Deleuzovy filozofie. Respektive sloužily jako odrazové můstky 

v počátcích mého uvažování o způsobu, jakým je možné využít Deleuzovy myšlenky 

v prostředí umělecké produkce. Zároveň bych chtěla poukázat na několik aspektů, které se 

v současnosti v umění prosazují a které potvrzují důležitost performativní recepce založené na 

komunikaci jako možnosti rozpoznání kvalitativní změny teritoria. 

Jedním z prvních impulzů, které – pokud bych měla použít deleuzovský slovník – 

otřásly zvykovým uspořádáním mé recepce a donutily mne znovu vynalézt vlastní pozici 

recipienta, byla návštěva několika instalací – umělých/uměleckých krajin. Použití instalace jako 

modelového příkladu se nabízí, jelikož v současnosti není možné uvažovat o uměleckém díle 

mimo prostor, ve kterém existuje. Galerie již nefunguje jako místnost prezentující jednotlivé 

kusy, ale akcentuje způsob, jakým jsou vytvářeny vztahy mezi jednotlivými horizonty – 

rovinami recepce. Následující část textu tak není empirickým výzkumem, ale čtenáři 

představuje popis několika děl, především současného umění, skrze které bych se chtěla znovu 

podívat na možnosti implementace Deleuzových a Guattariho konceptů. 

První z instalací, ke kterým se zde budu odkazovat, je výstava Supermarket of the dead 

(2015). Výstava zpracovává čínskou lidovou tradici pálení papírových peněz a potravin jako 

obětin výměnou za štěstí a bohatství v době kultu globálního konzumerismu.78 Ukazuje přitom 

variabilitu v tradici imitovaných předmětů, ty jsou vždy přizpůsobeny dobovému trhu 

a trendům aktuálního konzumního způsobu života.  

Výstavní místnosti jsou naplněné papírovými replikami luxusních značek, kabelek 

a bot, modelů nejnovější elektroniky, papírovým jídlem a stohy papírových peněz. 

Návštěvník výstavy je konfrontován s enormním množstvím spotřebních produktů, 

naaranžovaných, jako by si je mohl koupit, jako by mu byly předváděné v katalogu některé ze 

společností. Po některých z nich možná dokonce touží (o tom svědčí i to, že alarm se spouštěl 

                                                           
78 Informace o výstavě dostupné na: www.skd.museum/en/exhibitions/archiv-2015/supermarket-of-the-dead/ 

http://www.skd.museum/en/exhibitions/archiv-2015/supermarket-of-the-dead/
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téměř pravidelně po pěti minutách, kdy se návštěvníci pokusili vzít některý z předmětů do ruky 

a alespoň částečně uspokojit touhu po nich, vyplnit prázdnotu nastalou tváří v tvář mnohosti). 

I v této iluzivní dokonalosti lze spatřovat návaznost na realistický styl malby zátiší, kdy se od 

alegorického významu přesouvá pozornost k dokonalosti provedení zobrazeného motivu, které 

funguje s přesvědčivostí reklamního plakátu. Stejně jako v případě realistické malby, i zde se 

jen těžko odolává nutkání dotknout se povrchu, abychom odhalili jeho hloubku, jeho pravost. 

Výstava tedy představuje kompletní itinerář materiálních tužeb současného 

konzumenta, který je ale vytvořen jen proto, aby byl posléze zničen/spálen, s čímž je nadšený 

konzument konfrontován v poslední části výstavy, kde se setkává s videoinstalací 

dokumentující celý průběh rituálního pálení. 

Dalším počinem, který bych zde chtěla zmínit, je kanadský pavilon 56. ročníku 

benátského bienále. Do instalace Canadassimo (2015)79 vchází návštěvník skrze „falešnou“ 

samoobsluhu naplněnou na první pohled běžným zbožím, které má ale falešné, rozmazané nebo 

ručně malované etikety. Přes toto simulakrum večerky je možné projít do zázemí podivné dílny 

přeplněné otevřenými plechovkami barvy, kbelíky s licí břečkou, soškami, štětci, nářadím, 

zrcadly, odpadem i domácím oltářem, hordami nepřeberného množství nejrůznějších předmětů. 

Celá „prohlídka“ pavilonu končí výstupem na terasu, která je obehnána spletitou dráhou dutých 

trubek, působící coby mechanismu neznámého stroje. Na vrcholu terasy, kam konstrukce 

návštěvníka vede, je pak umístěno ústí všech trubek, do kterých mohou lidé házet mince dle 

nominální hodnoty. Ty skrze dráhu propadávají do vysoké skleněné stěny, v níž vytváří 

ornamentální strukturu, která se ovšem po obsažení většího množství mincí hroutí v jednolitou 

stěnu z blyštivého kovu. Poslední část instalace je tedy stroj marnosti par excellence.  

V případě těchto instalací došlo k podstatné proměně – na rozdíl od situace, kdy se 

zaměřujeme čistě na dílo (ve smyslu konkrétní malby, fotografie, představení) nebo díla jako 

objekty utvrzující pozici subjektu a objektu, se v případě děl akcentujících kompozitní povahu 

stává z díla krajina, kterou je nutno procházet a jíž jsme součástí. Dílo, které je takto 

rozprostraněno a nedává se recipientovi v jednoduchosti jednoho uceleného pohledu, vytváří 

teritorium díla, vykazující odlišnou kvalitu prostoru zapříčiněnou jiným druhem temporality. 

Možné významy jsou pak recipientem objevovány v krajině díla. Pohyb a nutná performativita 

takové recepce se neodehrávají výlučně v řízených cestách, které je nutno dodržovat, ale 

afektivně, prostřednictvím aktuálně dominujícího vjemu, konstruujícího podobu díla lokálně.  

                                                           
79 Informace o výstavě a rozhovor s autory jsou dostupné na: https://www.gallery.ca/magazine/artists/bgls-

canadassimo-abundantly-canadian-in-venice 

https://www.gallery.ca/magazine/artists/bgls-canadassimo-abundantly-canadian-in-venice
https://www.gallery.ca/magazine/artists/bgls-canadassimo-abundantly-canadian-in-venice
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Podobné akcentaci prostorovosti si můžeme všimnout i u instalací využívajících video. 

Video art by se z pohledu této práce mohl zdát problematický. Dalo by se totiž namítnout, že 

recipientova přímá fyzická aktivita je redukována na pohyb zornic klouzajících po obrazovce. 

Nicméně tvrdím, že právě současná práce s videem jako druhem umělecké exprese zapojuje 

prostorovost podobným způsobem jako výše zmíněné instalace.  

Například Ryan Trecartin a Lizzie Fitch pracují s velkoformátovými videoinstalacemi, 

které promítané obrazy multiplikují a vytváří koláž, kterou divák skládá až v pohybu 

v kombinaci se sochařstvím a designem. V případě Trecartina je prvkem, který přispívá ke 

zdůraznění významu kvalitativní změny prostředí, samo místo, kde se divák s obrazovkou 

setkává. Trecartin, často ve spolupráci s jinými autory, vytváří prostředí připomínající pokoje, 

které jsou asambláží povědomých prostorů jako například ložnice, fitesscentra, kavárny atd.80 

Instalace tak simuluje prostředí, ve kterém jsme zvyklí podobné formáty videí sledovat 

– v posteli, z gauče vlastního bytu. Zdánlivá podobnost s domácím prostředím uvozuje 

modularitu, která recipienta motivuje k nacházení možných souvislostí s promítaným 

prostorem a dalšími objekty, které se v instalaci nacházejí.  

Další z prací, které nám mohou pomoci uchopit představenou změnu v recepčním 

modelu, je například instalace What the Heart Wants(2016) Cécile B. Evans. Instalace má různé 

podoby a v závislosti na konkrétní galerii je přizpůsobována aktuálnímu prostředí.81 Evans se 

přibližuje otázce navazování vztahů mezi člověkem a strojem skrze zapojení emoce jako 

fyzického fenoménu, jak jej zkoumá afektivní programování. I přes to, že by se dalo uvažovat 

o dílech využívajících video art jako o těch, kde je nutné primárně se zaměřit na plochu, skrze 

kterou se prostřednictvím audiovizuální stopy před námi dílo odehrává, zájem výše 

jmenovaných i jiných umělců o prostor svědčí o narůstajícím trendu v současné umělecké 

produkci.  

Doposud jsem jako prostředí modelové situace uváděla prezentace instalací, u kterých 

je možné uvažovat o tom, že už ze své podstaty zapojují množství způsobů prezentace 

zahrnující hmotné objekty/artefakty, stejně jako performativní prvky, hudbu a video. Recipient 

je tím, s kým je již počítáno jako se součástí celého recepčního stroje instalací. Lze se ale tázat, 

zda je mnou navrhovaný koncept performativní recepce aplikovatelný na výstavy prezentující 

díla, která byla historicky vytvořena jako solitéry, například historické grafické listy, sochy atd. 

                                                           
80 Fotografie a informace o instalaci Any Ever dostupné na https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3779 

Videa Ryana Trecartina jsou dostupná na https://vimeo.com/trecartin 
81 Instalace byla k vidění na Vídeňském a Berlínském bienále, v Kiasma, MoMA nebo Kunsthal Aarhus. 

Informace a fotografie z Berlínského bienále dostupné na http://bb9.berlinbiennale.de/participants/evans/ 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3779
https://vimeo.com/trecartin
http://bb9.berlinbiennale.de/participants/evans/
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Odpovědět na tuto otázku můžu praktickým příkladem, situovaným v prostředí prvního ročníku 

bienále Ve věci umění s podtitulem Pojď blíž (2020).82 

Výstava v Galerii hlavního města Prahy, která je součástí bienále, prezentuje rozdílné 

druhy prací z období od šedesátých let po současnost, od videoartu přes sochy, instalace, 

a tradiční malbu k performancím. Co je ovšem v perspektivě mnou navrženého modelu recepce 

důležité, je způsob, jakým se díla prolínají. Jsou zde díla, která nebyla primárně vytvořena jen 

pro tuto výstavu, fungují i jako solitéry, ale v případě jejich společné prezentace získávají 

novou kvalitu. Když recipient výstavou prochází a vytváří mapu recepční krajiny výstavy, 

všímá si jejich vzájemné interakce a vztahů daných faktem jejich přímé fyzické přítomnosti. 

Mapa recepční krajiny, kterou utváří, ale není schématická, ve smyslu toho, že by recipient byl 

schopný rekonstruovat místnost po místnosti a vytvořit tak přesný popis prostoru se 

zaznamenáním pozice děl. Spíše než k popisu inklinuje mapa k afektivní orientaci a utvoření 

teritoria, protože na základě své rhizomatické povahy dokáže vztahy uvnitř stroje řídit 

i transverzálně, spojovat jednotlivá díla bez ohledu na jejich historickou nebo materiální 

příbuznost. Rozmístění děl je bezesporu navržené a promyšlené kurátory, ale ani pro ně není 

nakonec možné předpokládat všechny varianty mapy, které vychází z jedinečnosti pohybů 

(mentálních i fyzických), které recipient vykonává.  

U všech výše zmíněných příkladů můžeme diskutovat o odlišnosti na mnoha úrovních, 

a to materiálních/mediálních i expresivních. Tvrdím ovšem, že i přes očividné rozdíly je možné 

najít v nich některé opakující se rysy, z nichž nejvýraznější jsou teritoriální aspekty, 

intenzifikace přítomnosti a důraz na fyzický prožitek, kde koncept vzniká téměř jako vedlejší 

produkt působení perceptů a afektů. 

Koncept teritoriality, prezentovaný Deleuzem a Guattarim v Tisíci plošinách, nabízí 

východiska pro propojení umělecké expresivity, zde reprezentované výše uvedenými příklady 

s komunikací. Konstituce teritoria je tím, co mne nutí uvažovat o nutnosti vytvoření mapy. 

Pro Deleuze a Guattariho je existence teritoriálních aspektů díla vázána na konstrukci 

teritoria. Teprve ve chvíli, kdy je zformováno teritorium, je možné hovořit o vztazích nebo se 

vztahovat k určitým typům chování, jelikož „funkce v teritoriu nejsou primární, předpokládají 

expresivitu, která vytváří teritorium“ (Deleuze, Guattari, 2010, s. 356). Zároveň je nutné 

uvědomit si, že teritoriem autoři nemyslí libovolný způsob organizace vztahů, který by umožnil 

kontrolu a distribuci prvků v prostoru, ale jsou organizací touhy umožňující vytvořit okraj – 

prozatímní horizont vjemu. 

                                                           
82 Informace o programu bienále dostupné na: https://matterof.art/cz/exhibition 

https://matterof.art/cz/exhibition
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Lze si nyní položit otázku, jak tedy vzniká teritorium, jestliže mu nepředchází rysy 

teritoriality. Vytvoření teritoria předchází procesy teritorializace, tedy deteritorializace 

a reteritorializace, v rámci kterých se dočasně konstituuje ve chvíli, kdy se rytmus stává 

expresivním. Přesněji autoři tento akt pozitivně popisují takto: „Teritorializace je aktem rytmu, 

který začal být expresivním, nebo složek prostředí stanuvších se kvalitativními“ (Deleuze, 

Guattari, 2010, s. 356). Toto vynořování se kvalit a osvobozování výrazových látek v pohybech 

teritoriality Deleuze a Guattari nazývají uměním (Deleuze, Guattari, 2010, s. 367–358). 

Výrazové látky jsou tak tím, co artikuluje rytmus prostřednictvím perceptů a afektů.  

Jestliže je samotná ontologická rovina umění dána pohybem a vydělováním se 

v prostoru, je nasnadě uvažovat o možnosti vztahovat se ke zkušenosti s ním prostřednictvím 

modelu, který by víc než subjektivnímu popisu odpovídal geomorfismu teritorializačních 

procesů, zahrnujících kvalitativní proměnu prostředí a teritoria.  

Pokud se nyní znovu podívám na výše uvedené příklady, jejich teritoriální povaha je 

ještě patrnější, zároveň teritoriální pojetí dané artikulací rytmu směřuje ke generování kvality 

teritoria, předpokládá komunikační rovinu, která funguje coby prostor pro sdílení této kvality. 

Umělecké dílo coby artikulace rytmu se tak ve své obecnosti vždy pohybuje v rovině 

konzistence – reprezentace, která funguje jako platforma pro možnost deteritorializace. 

10.4 Modelová situace – extrakce z abstrakce 

Na základě uvedených příkladů tak můžu abstrahovat obecný model recepce – mapu, která je 

založena na komunikaci jako předpokladu pro rozpoznání kvalitativní změny teritoria. Tato 

pozice je generována na základě perspektivy recipienta, jejíž použití jsem výše v textu 

zdůvodnila zapojením Bulloughova konceptu psychické distance. 

Když se recipient ocitá v kontaktu s uměleckým dílem, dochází ke kvalitativní změně 

prostředí bez ohledu na to, zda je dílo prezentováno v galerii, koncertní síni nebo jinde, nebo 

zda se jedná o hudební produkci, výstavu či performanci. Můžu mluvit o dvou aspektech 

teritoriality díla, které jsou ovšem vzájemně propojené. První z nich je dána přímou fyzickou 

existencí v prostoru a je vystižena například rozměry a prostorovými nároky díla, druhá forma 

teritoriality se odehrává, jak už bylo popsáno výše, v rovině ontologie a je dána vydělením 

teritoria na základě kvalitativní změny prostředí. Tato změna prostředí je umožněna díky dvěma 

aspektům. 

Prvním z nich je přítomnost komunikační roviny díla založené na sdílení. Dílo 

předpokládá navázání určitého typu vztahu se svým okolím, v případě uměleckého díla se tak 
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ale neděje prostřednictvím přenosu jednoduché informace, ale prostřednictvím afektu, který do 

receptivního rámce zahrnuje další aspekty zkušenosti a vytváří tím kompozitní teritorium, kde 

nedochází k přivlastnění si zkušenosti s uměleckým dílem konkrétním subjektem. Dochází tak 

k tomu, že zkušenost setkání se s uměleckým dílem získává charakter události.  

Druhým aspektem, který zaručuje dynamiku recepčního stroje, tedy je autonomní 

povaha uměleckého díla, jeho rovina konzistence slouží jako nástroj pro reorganizaci recepční 

složeniny. Takovéto pojetí autonomie díla je umožněno zapojením koncepce parergonu, který 

v tomto případě slouží jako operativní funkce díla, zaručující proměnlivost teritoria. Každá 

recepce, i v případě opakované recepce stejného díla, tak je nakonec odlišná, protože díky 

afektivní povaze recepce je možné zahrnovat do recepčního stroje různé aspekty kompozitního 

teritoria a tím vytvářet odlišné krajiny díla. 

Pozice recipienta je v této situaci charakterizována pojmem performativní recepce, 

který slouží jako zastřešující pojem aktivity, která vede k ustanovení teritoria. Tato forma 

recepce je založena jednak fyzicky/tělesně, na změně pohybu recipienta v prostředí, kde 

pociťuje kvalitativní změnu, a mentálně, ve způsobu, jakým recipient organizuje konkrétní 

recepční složeninu. Modelem pro situaci performativní recepce v prostředí nejen současné 

umělecké tvorby je mapa.  

Recipient, jehož zvykové uspořádání recepce je v rámci zkušenosti s dílem narušeno 

a on sám tak čelí otevírající se ruptuře, má několik možností, jak se pravděpodobně může 

zachovat. Může se uchýlit k zařazení díla do některého z již vygenerovaných interpretačních 

rámců, například ke kurátorskému výkladu nebo k psychologizujícím interpretacím díla. Může 

také podlehnout a nechat rupturu se nadále otevírat, tím ale riskuje ztrátu zformování 

jakéhokoliv recepčního celku, který by mohl jeho zkušenost posouvat dále. Může také ovšem 

přijmout výzvu, kterou ruptura nabízí, a konfrontovat se s různými druhy rytmizace svého 

okolí. Nástrojem, který takovou činnost umožňuje, je mapa.  

Ta představuje model, který je dostatečně pružný pro různé druhy umělecké exprese. 

Mapu recipient vytváří při pohybu teritoriem, kdy může zapojovat nejrůznější přítomné aspekty 

díla a prostředí. Mapa tak nevytváří singulární podobu díla, ale spíše rozvíjí recepci 

o teritoriální aspekt. Dílo tak vzniká pouze lokálně, jeho podoba je vždy dána aktuálními 

podmínkami a nastavením rytmizace prostoru.  

Důležitým momentem je rovněž uvědomění si, že mapa není teritoriem, není zkušeností 

samotnou, může být rozvíjena mimo specifický prostor díla, představuje možnost, jak 

vzdorovat přílišnému otevírání se ruptury, aniž bychom se uchýlili do bezpečí klišé 

a osvědčených výkladů. Mapa jako model performativní recepce rovněž vzbuzuje novou 
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zodpovědnost recipienta, který se v rámci tohoto uspořádání nutně projevuje jako aktivní 

součást recepčního stroje.  

10.5 Modelová situace, závěr – sdílení, popis, ekfráze 

S představou angaž ované/aktivní recepce, kterou jsem představila v předchozí části, je spjatá 

i otázka po povaze této aktivity. V procesu performativní recepce, jejímž modelem je mapa, se 

vytváří vlastní podoba díla na základě afektivního komponování teritoria. Prostřednictvím 

mapy je tedy možné vytvářet artikulace teritoria, které je možné sdílet. Potenciální komunikace 

díla přitom nemusí být nutně závislá na přejímání již hotových interpretačních rámců. Nevzniká 

jako čistý popis, deskripce nebo interpretace jednotlivých znaků díla, které by skrze překlad do 

slov představovaly úplnou verbalizaci zkušenosti s ním. Namísto toho představa komunikace 

jako sdílení tematizuje samu otázku, jak je vůbec možné dosáhnout sdílení prostřednictvím 

různých stupňů artikulace senzomotorických vjemů. Tuto situaci lze uchopit prostřednictvím 

ekfráze, která je pojmem pro verbální reprezentaci vizuálních celků (Mitchell, 2016, s. 163–

164). Ekfráze je většinou nahlížena jako specifický literární žánr, kdy je v rámci literárního 

útvaru popisováno dílo, umělecké, či jiné, nebo nejobecněji jako popis mající za úkol 

zprostředkovat cosi, co není právě přítomné (Fedrová, Jedličková, 2016, s. 10–11).  

V rámci performativní recepce navrhuji uchopit ekfrázi coby možné řešení problému se 

sdílením zkušenosti setkání se s kartograficky pojímaným uměleckým dílem. Rovněž navrhuji 

zaměřit se na ni ne jako na literární útvar popisující absentující vizuální zkušenost, ale spíše 

jako na stupeň multisenzorické artikulace, jejíž expresivita se může různit. Cécilia Lindhé 

poukazuje na výzvu, kterou pro ekfrázi znamená přítomnost současného umění, a formuluje 

digitální ekfrázi, která je založena na pojmu enargeia, jež představuje schopnost konstruovat 

mentální odkaz a soustředí se tak na samotný proces jeho konstrukce (Lindhé, 2013, 3, 18). 

Jestliže se recipient rozhodne pro aktivní přístup k rercepci, je ekfráze prodloužením 

parergonu v procesu komunikace, které umožňuje sdílet zkušenost s dílem a artikulovat jej, 

aniž by bylo dílo redukováno na pouhou informaci a bylo tak zaměnitelné se svým popisem.  

William John Thomas Mitchell navrhuje přistoupit k ekfrázi prostřednictvím třech fází, 

přičemž nejzajímavější je pro mne druhá fáze, „ekfrastická naděje“. Mitchell ji definuje jako 

fázi, „kdy je nemožnost ekfráze překonána v imaginaci či metafoře, kdy odhaluje, smysl‘, 
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v němž jazyk dokáže dělat to, co po něm tolik spisovatelů chtělo: ,přimět nás vidět‘“.83 Mitchell 

zde hovoří v řádu distinkce vizuálního a verbálního, ale sám přiznává smíšenou povahu 

smyslového vnímání (Mitchell, 2016, s. 171–172). 

Ekfrastické naději lze tedy rozumět jako středu, kde vzniká relativní stejnost výrazových 

možností exprese (Mitchell, 2016, 175). Tuto fázi tak lze vnímat jako hybridní stádium, kdy je 

překonána mediální distinkce, ona Mitchellova hierarchická „druhost“, ve prospěch utvoření 

nové formace. Ekfrastický strach i lhostejnost jsou tak zažehnány, aby vytvořily celek, který 

nefunguje jako jednoduchý součet jednotlivých deskripcí vlastností díla, ale zaměřuje se na 

způsob, jakým se dílo stává vnímatelným, jak se činí viditelným, slyšitelným atd. Tato balanční 

pozice ekfráze je dána neustálou oscilací mezi dvěma krajními momenty, kdy ekfráze na jednu 

stranu definuje formy jednotlivých expresí (například verbální a vizuální) a na druhou stranu 

umožnuje jejich prolnutí. Dovoluje nám mluvit o smíšených vjemech, o zpěvu barvy, barvě 

tónu atd.  

Obdobný pohyb jsem výše identifikovala už v případě antinomie psychické distance 

a  parergonu, kde je dílo tvořeno procesem rámování, tedy pohyblivostí hranice parergonu, 

který osciluje mezi středem a okrajem a funguje jako operativní funkce díla. Stejně tak i pozice 

recipienta je v rámci antinomie psychické distance dána pohybem „mezi“ hraničními body 

zaujetí v recepčním aktu. Vnitřek a vnějšek se v případě užitých pojmů vzájemně projektují 

a dle mého názoru mají charakter záhybu. Gregg Lambert poukazuje na otázku prostoru jako 

centrální pro Deleuzovo pojetí baroka, které je namísto výčtu esenciálních vlastností 

charakterizováno operativní funkci záhybu, kde  dochází ke kreativní konfrontaci mezi vnitřním 

a vnějším (Lambert, 2004, s. 26) Podle O’Sullivana Deleuze prostřednictvím záhybu vzdoruje 

psychologizujícím tendencím subjektivity, které jsou zdrojem opozitních pojmů (jako například 

hloubka x povrch), a ukazuje tak, že vnitřek (viděný pohledem západní metafyziky jako esence, 

autenticita atd.) je tvořen záhybem vnějšku (O’Sullivan, 2015). I přes to, že pohyb je vymezen 

hraničnímy body, nedochází v případě záhybu k ustanovení logiky opozitních pojmů. Jak 

uvádějí autoři, Lambert a Ian Buchanan, toto rigidní schéma je v případě Deleuze nemožné 

jelikož prostor „mezi“ je vždy kombinací obou krajních případů, které jsou v posledku dány 

oním smíšeným prostorem (Lambert, O’Sullivan, 2005, s. 5). Deleuze v případě záhybu 

výtvarného umění „vymezuje záhyb obecně prostřednictvím rozštěpení, a to rozštěpení, kde se 

oba rozštěpené členy vzájemně obnovují“ (Deleuze, 2014, s. 61). Baroko podle Deleuze 

                                                           
83 Mitchell dále definuje dvě krajní polohy, a to ekfrastickou lhostejnost – vychází z předpokladu, že takový druh 

popisu není možný, a ekfrastický strach, který se objevuje ve chvíli uvědomění si kolapsu distinkce vizuálního 

a verbálního (Mitchell. 2016 s. 165). 
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objevuje pravý potenciál záhybu v nekonečném procesu utváření díla, které místo vyzdvižení 

petrifikované formy, například správné interpretace, přináší elasticitu a rytmus skladů.  

Identifikovat záhyb u výše zmíněných pojmů psychické distance, parergonu a ekfráze, 

je dle mého přesvědčení možné kvůli jejich schopnosti narušovat dualistické koncepce, 

například autor x recipient, dílo x rám, vizuální x verbální. Situování záhybu namísto definování 

opozitních pojmů pomáhá překonat formace hierarchických struktur daných psychologizující 

subjektivací uvnitř recepčního stroje uměleckého díla, a dovoluje nám uvažovat i o komunikaci 

jako o produktivním, nikoliv supresivním aktu v rámci recepce umění. 
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11 Závěr 

V této části předkládané práce nabídnu shrnutí dosavadních východisek jednotlivých 

tematických celků a znovu poukážu na mnou navržený pojem performativní recepce, který na 

pozadí zmíněných koncepcí potvrzuje hypotézu, kterou jsem specifikovala v úvodní části textu. 

Tvrzení – teze, ze které jsem vycházela, je, že i přes Deleuzovu nedůvěru ke kreativnímu 

potenciálu komunikace nabízí jeho filozofie cestu, jak nově nahlédnout na vztah umění 

a komunikace, a to ve prospěch teorie umělecké komunikace, která funguje rhizomaticky. 

První část práce je proto věnována problematice vztahu komunikace a umění v kontextu 

Deleuzových myšlenek, především těm z textů, na kterých spolupracoval s Guattarim. 

Komunikace je v prostředí jejich společných publikací vnímána jako přespříliš spjatá 

s režimem kontroly, který ji redukuje jen na přenos zjednodušené informace, umožňující, pro 

autory totalizující, konsenzus a komodifikaci uměleckého díla. Deleuze ovšem přiznává 

možnou spřízněnost umění a komunikace jako aktu odporu. Je tedy možné uvažovat i o dalších 

modech komunikace, které by byly součástí umělecké kreativity. Deleuze sám ale žádnou teorii 

této komunikace nerozvíjí. 

Kreativní komunikace ovšem vyžaduje nový model, který by dovolil její funkční 

zapojení v prostředí produkce umění. Na základě Deleuzova způsobu ne-metaforického užívání 

pojmů jsem proto navrhla mapu jako model pro kartograficko-teritoriální pojetí recepce, které 

akcentuje performativní rovinu recepce a bezprostřední prožitek stávání se prostřednictvím 

setkání se s uměleckým dílem. Mapu jako model jsem zvolila, jelikož Deleuzova pozitivní 

definice umělecké kreativity vyzdvihuje povahu setkání se s uměleckým dílem, které má 

specifickou časovou povahou – je událostí. Zároveň se spojuje i s prostorovostí. Což je 

vyjádřeno přítomností díla, jeho tady a teď a artikulací způsobu jakým dochází k rytmizaci 

chaosu. Pro přesnější artikulaci zmíněných prostorových a časových specifik, která by 

opodstatňovala kreativní potenciál komunikace a dovolovala konstrukci mapy jako modelu 

recepce založené na takové komunikaci, jsem se rozhodla konfrontovat vybrané Deleuzovy 

koncepce s některými myšlenkami dvou dalších autorů, kteří v případě umění akcentují význam 

časových/prostorových elementů recepce, a to Jeana-Françoise Lyotarda a Jacquese Derridy. 

Zmíněnou konfrontaci myšlenek autorů jsem prováděla prostřednictvím třech pro mne 

zásadních pojmů, jsou jimi mapa, událost a stopa – suplement, které i když odkazují k jiným 

koncepčním východiskům, rezonují spolu a dovolují uvažovat o komunikaci jako kreativním 

aspektu umělecké produkce. 
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Následujícím krokem, který jsem musela učinit, byla definice základní dvojice 

problematizovaných pojmů, tedy umění a komunikace. V případě umění, kterým jsem se 

zabývala jako prvním, jsem abstrahovala několik motivů, které se v Deleuzových textech 

opakovaně objevují, v pasážích, kde hovoří o definici uměleckého díla a umělecké kreativity. 

Patří mezi ně především čas coby specifický druh temporality díla, obsažený například ve 

schopnosti díla uchovávat. Následně jsem se zaměřila na teritoriální povahu uměleckého díla – 

tedy zvláštní druh prostorovosti, která je založena na schopnosti umění artikulovat rytmizaci 

chaosu. 

Dynamičnost vztahu časových a prostorových aspektů díla odpovídá způsobu, jakým 

umělecké dílo dokáže způsobovat rupturu v zautomatizovaném uchopování světa, tedy 

v pohybech deteritorializace a reteritorializace. Zásadním činitelem, který Deleuzovi 

umožňuje uvažovat o povaze zmiňovaného pohybu, je dle mého názoru schopnost uměleckého 

díla vtělovat se do látky. Látku lze v tomto případě chápat v několika úrovních, například jako 

fyzický nosič díla nebo mediální specifikaci. Tvrdím ale, že v případě Deleuze představuje látka 

materiální stránku díla, která ovšem není čistě jenom nositelem fyzických kvalit předmětu, 

který identifikujeme coby dílo, neslouží jen jako nosič znaku. Naopak odkazuje ke zvláštní 

estetické koncepci materiality, kterou je možné opřít o Deleuzův přístup k materiální povaze 

znaku. I když znak v jeho pojetí má zástupnou funkci, nikdy nevyjadřuje předmět plně. 

V případě uměleckého díla musí proto být neustále aktualizován prostřednictvím zapojení 

nervového systému recipienta, k čemuž se připojuje i nutná re-artikulace ostatních znaků 

konstruujících prostředí, ze kterého dílo vyvstává jako recepční složenina. Umělecký znak je 

tak schopný aktualizovat recepční složeninu prostřednictvím ruptury, zakládající tak nové linie 

stávání se. 

Nutnost uvažovat o materiální povaze smyslového vnímání a kompozitní povaha 

zkušenosti s uměleckým dílem jsou prvky, které Deleuze odvozuje z Kantovy analýzy 

vznešeného. Zásadní roli přitom má i to, že stejně jako Kant, i Deleuze staví na estetickém 

postoji jako zvláštní formě vědomí narušující primát rozumu a dominanci schopnosti 

rozvažování. Způsobená nerozhodnost (nerozumovost) estetického soudu se tedy obrací 

k tomu, jak jsou věci organizovány. Důležité ovšem je, že v případě Deleuze se tak neděje ve 

prospěch znovunavození vztahu harmonie, ale v rámci uznání složené povahy prožitku. Pocit 

vznešeného proto lze v perspektivě Deleuzových textů určit jako původní postoj, skrze který se 

zakládá náš vztah k uměleckým dílům, jelikož vznešené s sebou nese i hrozbu chaosu a tím 

zároveň umožňuje myslet i rytmizaci. Důležitým konceptem Kantovy estetiky, jehož odraz 

pozoruji u Deleuze, je i autonomie uměleckého díla, která je v Kritice soudnosti postavena na 
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nezaujatém postoji a funkci absentující v rámci estetického soudu. Autonomie se pro mne 

v rámci Deleuzovy filozofie stává teritoriem, jelikož je tím, co vytváří rámec, který vede 

k rozpoznání kvalitativní změny prostředí. Kvalitativní změna prostředí je patrná, zasahuje totiž 

recipienta přímo a fyzicky. Deleuze se obrací k tělesnému působení, jelikož v něm není vjem 

podřazen plně individuálnímu vnímání subjektu, nepodléhá výkladu srze vnější struktury, je 

totiž mimo intelegibilní rámec a umožňuje tak autorovi vymanit se z perspektivy 

fenomenologicky orientované percepce a zaměřit se na ontologii uměleckého díla. 

K problematice uchopení komunikace jsem dále postupovala prostřednictvím pojmu 

interpretace, který je pro mne prostorem pro konfrontaci umění a komunikace. Interpretace je 

bitevním polem. Dle mého v ní totiž mohu identifikovat jak komunikaci viděnou coby 

jednoduché předávání informace, tak i komunikaci chápanou kreativně. Z hlediska 

Deleuzových a Guattariho textů je pak interpretace viděna jako chorobný zárodek číhající 

v každém aktu komunikace. Naznačení těchto dvou poloh napovídá, že komplexní představení 

tohoto pojmu by vyžadovalo větší prostor a zapojení vícero autorů, ovšem pro potřeby této 

práce jsem vyzdvihla dva myšlenkové směry, které uvažují o interpretaci aktivizující čtenáře 

v rámci konstituce díla. Jsou jimi práce Umberta Eca a autorů kostnické školy recepční estetiky, 

především Wolfganga Isera. 

Ecovy texty o interpretaci využívám, abych poukázala na dynamiku, kdy se autor od 

otevřeného díla orientuje zpět na utvoření hranic, které pro něj interpretaci definují a odlišují ji 

od jiných způsobů zacházení s textem. Interpretace je stěžejním pojmem ve stanovení vazeb 

vznikajících v rámci četby, které jsou rozlišovány na základě intence, kdy skrze textové 

strategie (modelového čtenáře a autora) Eco odhaluje, jak stanovit hranice interpretace tak, aby 

se vyhnul nadinterpretaci nebo paranoidní interpretaci. Autor tak činí na základě série 

kooperativních aktů, kdy čtenář v textu aktualizuje své encyklopedické a gramatické znalosti. 

Činnost, kterou by čtenář vykonával nad rámec interpretace, je pro Eca už zmíněná 

nadinterpretace nebo paranoidní interpretace, kdy dochází, podle autora, k užívání textu, 

nikoliv interpretaci. Eco tak čtenáři přiděluje tvůrčí roli, ale zároveň určuje hranice jeho 

potenciální kreativity, která pro něj spočívá v tom, že volí mezi možnými způsoby čtení. Jeho 

úkolem je především rozpoznat interpretační linii, která je v souladu s intencí textu a odpovídá 

i jeho vnitřní struktuře. 

Východiska autorů kostnické školy recepční estetiky se s Ecovými úvahami o povaze 

interpretace shodují v tom, že akcentují aktivní roli čtenáře v rámci konstituce literárního textu. 

Oproti Ecovi ale poskytují čtenáři větší volnost, jelikož jej odprošťují od nutnosti neustále pátrat 

po významu. Nerozlišují mezi nadinterpretací nebo paranoidním čtením – užíváním, ale 
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navrhují, že všechny způsoby čtení jsou dány textem samým a každá z interpretací je stejně 

hodnotná, jestliže vychází z textu. Čtenář se ovšem může rozhodnout i pro jiné způsoby čtení, 

toto rozhodnutí je, dle mého názoru, krokem k prolnutí interpretace a toho, co Eco nazývá 

užitím. Čtenářská aktivita je pro Wolfganga Isera jištěna místy nedourčenosti, která čtenáři 

nabízí, aby doplnil chybějící části textu svou vlastní imaginací. Interpretace v podání Isera tak, 

oproti Ecovu pojetí, spočívá zejména ve schopnosti aktivizovat recipienta, tedy ve způsobu jeho 

zapojení v realizaci díla, přičemž za aktivní rozhodnutí lze považovat i rozhodnutí nenásledovat 

přítomné interpretační linie. Zmínění autoři se věnují především literárnímu dílu, je ale možné, 

v případě, že se zabývám uměleckou komunikací z hlediska zvažování statutu přenosu nebo 

sdílení intencionality, vztahovat jejich východiska i k jiným druhům umělecké exprese. 

Deleuze a Guattari se vůči interpretaci staví odlišně. Upozorňují na její sepětí s režimem 

reprezentace. V jejich pohledu by čtenář interpretoval jen za účelem rozpoznání již daného 

rámce původního schématu reprezentace, nevidí zde žádný prostor pro emancipaci čtenáře, 

která by mu dovolila být kreativní. Deleuze často používá příklady literárních textů, z pohledu 

Eca by se ale v jeho případě nejednalo o jednoznačnou interpretaci, ale spíše o užívání textu. 

V perspektivě kostnické školy by se jeho způsob čtení shodoval s vědomou volbou opuštění 

interpretační linie ve prospěch transformativní linie textu. I když Deleuze zavrhuje interpretaci 

jako neschopnou opravdové kreativity, jeho užívání literárních textů se v konfrontaci s výše 

zmíněnými koncepty jeví jako modalita interpretace, která ovšem vyžaduje uvažovat 

o reprezentaci, která by nebyla fixní a totalizující, a stejně tak i o komunikaci, která by 

následkem toho nebyla jen přenosem informace mezi členy komunikačního aktu. 

Je patrné, že komunikaci lze nahlížet perspektivou mnoha pohledů. Pokud o ní chci 

uvažovat jako o kreativní, je nutné uvědomit si, že v rámci jejího umístění v prostředí umělecké 

tvořivosti ji nemohu vidět jako proces, který by umění hodnotově přesahoval. Toto tvrzení 

vyžaduje osvobodit se od dvou typů redukce tohoto vztahu. 

První z nich jsem pojmenovala jako lingvistickou redukci a spojila jsem ji 

s komunikačním schématem Romana Jakobsona.  

Jakobsonův funkcionálně založený model zachází s komunikací jako s lineárním 

procesem přenosu sdělení, které vyžaduje určení jednotlivých rolí jako nutný předpoklad pro 

zapojení jednotlivých funkcí. Jestliže Jakobson rozumí komunikaci jako přenosu sdělení, je 

z pohledu jeho teorie nutné předcházet možným narušením tohoto procesu, a to i za cenu 

zjednodušení přenášeného obsahu, tedy informace. Dalším rysem tohoto typu redukce je i to, 

že absentuje zapojení časové roviny, kterou jsem identifikovala jako nezbytnou, pokud svoji 

tezi stavím na Deleuzovi. Lingvistická redukce tak spočívá ve vyzdvižení nutnosti rozeznání 
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a porozumění kódu na základě určení aktérů v rámci uzavřeného celku strukturovaného 

schématu. 

Druhý typ redukce ilustruji na koncepci komunikace představené autory školy Palo 

Alto, především pak na pěti základních axiomech komunikace, které směřují k radikální 

otevřenosti komunikačního schématu. To lze shrnout tak, že neexistuje žádné lidské chování, 

které by nebylo komunikací. Jsme odsouzeni neustále komunikovat, zachyceni v síti 

vztahových rovin. Přínosem tohoto přístupu je jeho orientace na pragmatizmus, komunikace 

není viděna jen jako přenos informace, mimo obsahovou složku se totiž autoři školy Palo Alto 

zaměřují právě na vztahy, včetně vyvolaných responzí. Na druhou stranu mne otevřenost této 

koncepce nutí ptát se, jak je možné odlišit uměleckou komunikaci od jakékoliv jiné. V případě 

prvního příkladu bych na tuto otázku mohla odpovědět Jakobsonem nabízenou dominující 

funkcí. Autoři školy Palo Alto toto kvalitativní rozlišení nenabízí, jelikož v jejich případě by se 

vázalo na subjektivní zkušenost recipienta. 

Po výše uvedených výtkách je nezbytné nabídnout takový model, který by dovoloval 

přemýšlet o komunikaci jako o kreativní součásti umělecké produkce. Použití modelu jako 

takového se nemůžu vyhnout, jelikož bych se tím vrátila zpět k riziku radikální subjektivity 

prožitku, směřujícímu k fenomenologické redukci. Model totiž pomáhá vytvářet obraz, který je 

možné sdílet. Abych se vyhnula oběma typů redukce, které jsem výše uvedla, zakládám svůj 

vlastní přístup na Deleuzově a Guattariho koncepci rhizomu, a to i přes jasně vyslovenou 

nedůvěru těchto autorů v kreativní potenciál komunikace.  

Rhizomatické myšlení je charakterizováno pohybem a vývojem v podmínkách 

diskontinuity. Podstatným faktorem je pro mne přitom jeho teritoriální aspekt odehrávající se 

v procesech deteritorializace a reteritorializace. Autoři věnují těmto pohybům značnou 

pozornost, přičemž vyzdvihují stávání se a linií úniku na úkor teritoria samého – čímž mám na 

mysli teritorium jako stav prozatímní zformovanosti, tedy roviny konzistence. Ta produkuje 

reprezentaci, která pro mne, na rozdíl od pojetí Deleuze a Guattariho, není dána fixací významu, 

ale možností sdílení. Právě proto jsem si jako výchozí bod svého vlastního uvažování o modelu 

umělecké komunikace vybrala jeden z principů rhizomu, princip kartografie a dekalkomanie 

obsažený v pojmu mapa. 

Pro Deleuze je mapa koncepcí, jež překonává reprezentativní povahu otisku, který 

teritorium rozvíjí opakovanou reprodukcí sebe sama. Nejedná se tady o mapu, jež by byla 

abstrakcí nebo schematismem, který by zaznamenával podobu prostoru. Mapa není teritoriem, 

ale má teritoriální rysy, je dynamicky se pohybujícím celkem, tento pohyb je dám tím, že mapa 

neustále odkazuje ke svému limitu, k okraji teritoria, k anomálnímu. V případě uměleckého díla 



 

119 

 

je způsob utváření tohoto modelu založený na přímém působení díla na nervový systém, kdy 

prostřednictvím recepce dochází k mapování prostoru díla, tedy reálné kartografie díla, která 

nutí recipienta k bezprostřední reakci.  

Moje pojetí mapy vychází z předpokladu, že umělecké dílo je komunikací, ale ne 

všechna komunikace je uměním, specifičnost umělecké komunikace je pak dána její kvalitou. 

Taková komunikace pak není limitována na sdělení co nejčistší informace, ale stává se 

předpokladem pro rozpoznání kvalitativní změny prostředí. Tuto situaci mohu sledovat právě 

v reálné kartografii díla, která ale vyžaduje i nové pojetí recepce, akcentující její performativní 

tendence. Výsledný obraz komunikace, který navrhuji, je více než jako přenos definován jako 

sdílení. Uchopuji jej přitom jako způsob, jakým je sdělení prožíváno, stejně jako míru 

a intenzitu vyvolané responze. Týká se všech účastníků komunikačního modelu, přičemž zde 

nemusí nutně docházet k souhlasu s možným sdělením díla, ani k jeho identifikaci. 

Deleuze označuje za negativní aspekt komunikace její sepětí s rovinou reprezentace, 

produkující mínění. Z pohledu tohoto tvrzení lze uvažovat tak, že komunikační strategií 

reprezentace je interpretace, která se navrací zpět k původnímu významu. Tuto myšlenku lze 

ale odvrátit, jestliže se zaměřím na komunikaci používající reprezentaci jako prostor pro sdílení. 

Každé umělecké dílo, pokud se chce odlišit od svého prostředí, totiž musí s reprezentací 

operovat, musí fungovat podle určité logiky. Děje se tak buď tím, že dílo odkazuje mimo sebe, 

nebo k sobě. O nutnosti ponechat reprezentaci v prostoru umělecké kreativity svědčí paradoxně 

i Deleuze sám, když například v případě Baconovy malby mluví o zviditelňování neviditelných 

sil. Učinit něco viditelným znamená sestávat v rovině reprezentace, rovině konzistence. 

Reprezentace pojímaná coby sdílení slouží jako komunikační strategie mapy. 

Kartografická povaha navrhovaného modelu ale vyžaduje upřesnit, jak s ní vlastně zacházet.  

Výchozím bodem i pro další výše představené komunikační modely je určení 

perspektivy uchopení díla, která je odvislá od rolí jako autor, recipient, kurátor. Určení role 

předurčuje i úlohy, které v rámci modelu jednotliví aktéři plní. 

Výše použité koncepce pracují s členěním jednotlivých rolí jako tím, co vůbec 

umožňuje vytvořit komunikační model. Liší se pak tím, jakou roli akcentují jako klíčovou pro 

určení vnitřní dynamiky konkrétního schématu. V případě modelu určeného pro sféru umělecké 

tvorby je ale už samo určení rolí problematické, jelikož odlišnost těchto pozic je zakotvena ve 

vztahu k dílu, tedy zvláštní formou distance. Tento faktor jsem využila jako cestu k jejich 

sjednocení. Tvrdím totiž, že nakonec se k dílu vztahujeme pouze z jedné pozice, a to z pozice 

recipienta, ať už se jedná o autora, kurátora, nebo diváka. Podporu pro toto tvrzení jsem našla 
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v Bulloughově konceptu psychické distance, který jsem konfrontovala s Deleuzovou 

a Guattariho koncepcí kreativity umění.  

Podle Bullougha dochází v případě psychické distance k fúzi subjektu a objektu. Tato 

situace je možná, jelikož odpadá praktický zájem o věc. Tím psychická distance recipienta 

osvobozuje od fyzické existence a obrací jeho pozornost k tomu, co se odehrává. K čemu 

dochází, je deautomatizace struktur sebereflexe. Psychickou distanci tak lze identifikovat jako 

novou formu vědomí.  

Psychická distance následně poskytuje platformu pro estetickou zkušenost, přičemž 

operuje ve dvou úrovních. V první dochází k ustanovení objektu kontemplace. V druhé, 

navazující se ale vynořuje zóna nerozlišenosti, kde subjekt-objektová polarizace recepce 

zaniká. Mohu tak vyvodit, že se zde setkávám s konstitucí konkrétní formy, kterou by Deleuze 

nazýval reprezentativní, ale zároveň i s nutností její dekompozice, která umožňuje posun od 

objektu k recepční složenině. Vlivem toho dochází k neustálému interpretačnímu driftu, kdy je 

smysl díla vynalézán jen lokálně a dočasně. 

I Deleuze a Guattari hovoří o specifické formě distance, když situují percepty a afekty 

mimo subjektivní recepce a afektivní stavy individua. Vjem potom v pojetí těchto autorů působí 

jako zóna nerozlišenosti mezi subjektem a objektem, podobně jako u Bullougha. Mohlo by se 

ovšem zdát, že bezprostřednost, kterou autoři spojují právě se silou působení perceptů a afektů, 

nedovoluje myslet žádnou distanci. Zároveň ale tvrdí, že umění vytváří monument. Konstituce 

tohoto architektonického rysu ale vyžaduje distanční element, který by dovoloval přehlížení 

prostoru, ve kterém dochází k oscilaci mezi interioritou a exterioritou. Distance nebo proces 

vzdalování se tak přímo souvisí se schopností přemýšlet o anomalitě, o pohyblivém pokraji, ze 

kterého je možné nazírat dílo jako prozatímně zformovaný celek. 

Pohyblivost, kterou Deleuze charakterizuje jako multiplicitu a stávání se, je tak 

srovnatelná s pohyblivostí distančního limitu – antinomie distance. Spojnicí mezi oběma autory 

je to, že shodně vyzdvihují znakovou podstatu uměleckého díla, představeného coby 

kompozitní událost. Zároveň také oba akcentují kvalitativní odlišnost zkušenosti a zvláštní 

povahu času v rámci recepce umění. 

Zapojením kvalitativní proměny prostředí a časovosti při uvažování o komunikačním 

modelu umělecké kreativity jsem dosáhla prostřednictvím konfrontace Deleuzova chápání 

události s Lyotardovými texty o umění a komunikaci. 

Lyotard, podobně jako Deleuze problematizuje přítomnost komunikace v umění, 

shodně představují umění jako ontologicky nezávislé na komunikaci chápané coby soubor 

měřitelných hodnot – informací. Na rozdíl od Deleuze ovšem vyzdvihuje schopnost umění 
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vytvářet komunitu, v rámci které ke komunikaci dochází. Umělecké dílo totiž podle Lyotarda 

předpokládá vznik společenství na úrovni těch, kteří jsou schopni si všimnout nedostatku 

snadno komunikovatelného obsahu. To je způsobeno schopností díla vzdorovat artikulaci 

jednoduchých informací, zároveň ho tato vlastnost opětovně poutá ke společenství – komunitě, 

která se zavazuje přijmout, co se jim dává prostřednictvím materiality díla.  

Materiální přítomnost díla je tím, skrze co v Lyotardově koncepci recipient vstupuje do 

intenzivního prožívání času. Na rozdíl od Deleuze, který volá po vzdoru vůči přítomnému, je 

pro Lyotarda setkání s dílem, přítomnost díla, formou ruptury, dovolující vytvářet paradoxní 

spojení. Model vycházející z této formy recepce je lineární a událost setkání se s dílem je 

charakterizována coby punktum, přerušení. 

Deleuze oproti tomu uchopuje událost jako kvalitativní změnu způsobenou změnou 

intenzity, které je vydělena z chronologického toku času. Právě až Lyotardova pozice mi 

dovoluje soustředit se na povahu času v prostředí umělecké komunikace, jelikož explicitně 

vyjadřuje kvalitativní změnu prostředí soustředěnou v tázání se po tom, „co se vlastně stalo“, 

tedy tázáním se po zde a tady. Spíše než jasný popis toho, co se děje, je důležité to, že vlivem 

kvalitativní změny prostředí došlo k formulaci otázky. Recipient ji nepotřebuje za každou cenu 

zodpovědět a ani jeho potenciální odpověď nemusí být jediná správná ani konečná. 

Lyotard se stejně jako Deleuze staví proti reprezentaci jako fixaci významu, nicméně 

akcentuje i její produktivní povahu. To lze vyvozovat z toho, že i když se skrze dílo nepřenáší 

žádný univerzální význam, sama otázka po hranicích reprezentace, kterou Lyotard rozvíjí 

revidováním pojmu vznešeného, s sebou nese možnost budovat význam lokálně. Model, který 

lze na základě Lyotardových myšlenek o komunikaci stavět, by ale byl lineární, představoval 

by sérii jednotlivých momentů. Jestliže ale oba autoři uvažují o zvláštní povaze času – 

o události a změně prostředí – o teritoriu – o společenství, je možné zapojit místo lineárního 

schématu multiplicitu, která by místo přerušované linie nabízela pohybující se anomální okraj, 

zapojující linii stávání se a přitom by byla schopná zapojit i reprezentaci jako prostor pro 

kreativitu umělecké komunikace. 

Pro další krok, rehabilitování reprezentace, který je neodmyslitelným pro 

konstrukci mnou nabízeného modelu umělecké komunikace, jsem se obrátila k Derridovu 

dekonstruktivnímu čtení Analýzy krásného. Jestliže předešlá konfrontace Deleuze s Lyotardem 

mi pomohla upřesnit událost jako zvláštní modus času, který je specifický pro setkání se 

s uměleckým, nutně se promítajícím do možností konstituce jejího modelu, pak dalším nutným 

krokem je podívat se blíže na její prostorové aspekty. Prostorové, nebo lépe teritoriální rysy 

díla i jeho recepce jsou pro mne tím, co dokazuje možnost myslet reprezentaci jako ne-
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statickou. Reprezentace v případě Deleuze není schopná produkovat diferenci, jelikož využívá 

pouze princip otisku a dovoluje tak pouze umnožovat svůj vlastní obraz, produkuje identitu. 

Derrida ale umožňuje myslet reprezentaci, které je diference vlastní, a to díky jejímu spojení se 

zpětnou referencí. Reprezentace tak vždy operuje jako odkaz, který ale nelze slučovat se 

singulárním krokem identifikace toho, k čemu se vztahujeme. Jde o multiplicitní pohyb, který 

je charakteristický mutací a proměnou. V rámci Derridou uchopené reprezentace tedy dochází 

k významovému posunu způsobenému dvojí artikulací re-prezentace a prezence.  

Derrida se přímo obrací na způsoby, jakými jsou konstruovány rámce výkladů díla. 

Odhaluje přitom pro mne zásadní problém. Při dekonstruktivním čtení Kantovy třetí kritiky 

totiž pokládá otázku po zdůvodnění rozlišení mezi vnitřním – náležitým/oprávněným 

významem a tím, co jej obklopuje. Tedy se ptá, jakým způsobem je možné rozlišit dílo a to, co 

jej obklopuje, ale již do něj nepatří. Posléze dokládá, že podmínkou vzniku díla – ergon je vztah 

k jeho okolí – parergon. Parergon je Derridou určený coby rám, já o něm uvažuji jako o možné 

analogii diferänce v umění, jelikož proces rámování ruší pevnou hranici mezi vnitřním 

a vnějším, namísto které situuje prostupnou membránu. Stává se operativní funkcí konstituující 

zároveň prostor díla i možnost jeho dalšího posunu, jelikož proces rámování není zaměřený 

primárně na fixaci významu reprezentace, ale na odhalení charakteru aplikovaného 

interpretačního rámce. Parergon lze vidět podobně jako stopu, která odkazuje, je přítomná, ale 

nikdy ne plně. Nutí nás k dalšímu a dalšímu pohybu. Nebo spíše je tím, co zaručuje pohyb 

stopování. 

Zapojení parergonu jako operativní funkce tak pro mne řeší přítomnost reprezentace 

v mapě, a to proto, že udržuje rovinu konzistence jako produktivní aspekt teritoriality zajišťující 

neustálou rezonanci vnitřního a vnějšího, která znamená pohyb – rozvoj teritoria. 

Jestliže v rámci umělecké komunikace pracuji s předpokladem, že kreativní proces 

produkuje teritorium, které se otevírá vůči svému okolí a rozvíjí se dále v prostoru, musím 

uvažovat i o tom, že je třeba definovat i pojetí recepce díla. Teritoriální aspekty, na které 

neustále narážím společně s pohybem a proměnlivostí, kterou implikují, mne dovedly 

k nutnosti zapojení performativity. 

Když se recipient ocitá před dílem, když vchází do události setkání se s ním, nese 

s sebou nejrůznější druhy předsudků a očekávání, od kterých se může odvíjet způsob zacházení 

s dílem. Recipient se může rozhodnout, jestli bude v dílech například pátrat po autorovi, po 

sobě, nebo jestli se rozhodne začlenit sebe sama do rozvíjení nové recepční složeniny. Každý 

z těchto modů recepce vyžaduje jiný druh aktivity. Proces komunikace, který mapa 

zprostředkovává, se ukazuje být nekonečným honem, kde stopa vede jen k další stopě. 
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Recipient v tomto modelu není nikdy pasivní, ale zároveň nestačí jen konstatovat, že se aktivně 

podílí na dovršení díla. Navrhla jsem proto, aby se v rámci mapy uvažovalo i o specifickém 

způsobu recepce, který by tento požadavek odrážel. Pojmem, který jsem se proto rozhodla 

vytvořit, je performativní recepce. Spíše než od antropologicky orientované performance 

odvozuji performativní recepci od Austinovy lingvistické performativity, již doplňuji 

o Derridovo dekonstruktivní čtení této jeho koncepce. Zapojením analýzy performativu Judith 

Butler jsem ukázala na vitální rovinu dekonstrukce, která by umožňovala generování nového 

přístupu k performativitě v rámci recepce. 

Základem mého pojmu je tematický přesun pozornosti od divadelních implikací směrem 

k uchopení performativity jako kvalitativního stavu, kdy dochází k otevírání se oné ruptury ve 

zvykovém uspořádání recepce. Performativní recepce kombinuje performativ coby aktivní 

funkci a recepci jako to, co je obvykle zcela přisuzováno recipientovi. Tímto spojením dochází 

k prolnutí praxe a ideje i k usouvztažnění lidského a nelidského. Performativní recepce tak 

nefunguje jako doplnění, ale je založená na spojení. 

Performativní recepci tak situuji jako produktivní, jedná se o způsob konstruování 

recepčního stroje, který je schopný operovat s oběma typy uspořádání, rhizomatickým 

a arborescentním, jelikož je založený na performativitě, která prostřednictvím opakování 

nepotvrzuje identitu, ale vytváří diferenci. Model tohoto modu recepce, mapa, je tak schopný 

nést různé typy teritoriality, vzniká koexistencí hladkého a rýhovaného prostoru, reprezentace 

proto může být součástí této kreativity. Ovšem aby vůbec došlo k možnosti mapu konstruovat, 

musí recipient dostát dvěma podmínkám, a to zaprvé, neměl by být pasivní, v tom ohledu, že 

by naprosto nekriticky přijímal například kurátorský výklad. Za druhé, měl by se vyrovnat 

s představou toho, že on sám není završením díla. Naopak by si měl být vědom vlastní 

instrumentality v rámci recepčního stroje. Mnou nabízený model totiž není konstruován jen na 

aktu ustanovení vztahu mezi dílem a recipientem, ale operuje s kontinuálním procesem utváření 

prostředí, zahrnujícím množství dalších faktorů. 

Právě proto je mapa i obecným model umělecké praxe. Dokáže usouvztažňovat nejen 

různé druhy umělecké expresivity, ale zároveň i různé typy kreativity, jak je vymezují Deleuze 

a Guattari. Situaci, kdy dochází k míšení různých druhů kreativity, vidí autoři jako nežádoucí. 

Proto je pro ně problematický například status konceptuálního umění, jelikož v jejich pojetí 

odklání pozornost od materiální podstaty díla, uchopuje jej jako lingvistický koncept a tím 

banalizuje pozici smyslového vnímání. Pokud ale k situaci současného i historického umění 

zahrnujícího konceptuální rovinu přistoupím prizmatem mapy, není jejich přítomnost v řádu 

umělecké kreativity problematická. Tato situace je dána vlastností mapy rozšířit pole konstituce 
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vjemu i mimo konkrétní oblast díla. Konceptualizace i užívání nových médií se díky parergonu 

coby operativní funkce díla stávají uchopitelné v prostředí umělecké kreativity. Navíc jestliže 

je v mapě rozpoznání díla určené kvalitativní změnou prostředí, je zřejmé i to, že i práce 

akcentující konceptuální dimenzi se manifestují prostorově. 

Mapa jako model performativní recepce poukazuje na kreativní aspekty komunikace 

pojímané jakožto sdílení, které je podmínkou rozpoznání kvalitativní změny teritoria a tím 

uvozuje dynamiku procesu stávání se. Recipient tedy nejenom že může rozpoznávat 

potenciálně přítomné významy, ale aktivně spoluutváří prostor pro další, prodlouženou recepci 

díla, estetický prožitek se v prostředí mapy stává druhem produktivní responze. 

Důraz na teritorialitu, jak ji definují Deleuze a Guattari v Tisíci plošinách, situovanou 

v prostředí umělecké produkce slouží jako výchozí bod uvažování o mapě. Prostřednictvím 

příkladů současného umění jsem dokládala význam teritoriálních aspektů. Použila jsem 

záměrně multimediální díla, která více vyzdvihují univerzalistické nároky mapy jako modelu 

schopného vztahovat se k různým typům expresivity. 

Teritorialita, jak ji představují Deleuze a Guattari, přitom dovoluje propojit uměleckou 

expresivitu s komunikací, jelikož vytvoření jakéhokoliv teritoria si současně vynucuje 

i vytvoření mapy. Děje se tak, protože k vytvoření teritoria dochází prostřednictvím pohybů 

teritorializace (reteritorializace a deteritorializace). Ustanovení teritoria je aktem rytmizace, 

přesněji stavem, ve kterém se rytmus stává expresivním, činí výrazové látky a kvality patrné, 

tedy se například zviditelňuje. Umělecké dílo se coby taková artikulace rytmu musí pohybovat 

i v režimu reprezentace. Jestliže je komunikace v mé práci definována coby sdílení, je právě 

schopnost vytvářet reprezentace v rovině konzistence podmínkou pro konstituci i následné 

opuštění prostředí díla. 

Komunikace jako sdílení předpokládá totiž navázání určitého typu vztahu, v případě 

uměleckého díla se tak děje prostřednictvím afektu, který ale jako neosobní zaručuje, že 

nedochází k přivlastnění si kompozitního teritoria díla prostřednictvím subjekt-objektové 

polarizace recepce. 

Dalším aspektem, zajišťujícím dynamiku recepčního stroje, je autonomie díla, 

vznikající právě v rovině konzistence. Její ustanovení dovoluje reorganizaci recepční složeniny 

a uvozuje pohyb stávání se.  

Mapa tak nutně musí vykazovat určitý stupeň plasticity, který vyžaduje její kontinuální 

aktualizaci. Mapa je modelem, není schopná vytvořit úplný obraz sama sebe, je pohyblivá 

a vzniká právě až v pohybu. Stejně tak neodkazuje k singulární podobě díla, namísto toho 
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rozvíjí recepci o teritoriální aspekty, dílo tak vzniká lokálně v závislosti na zapojení aktuální 

rytmizace.  

Umělecká komunikace proto nesmí být závislá na přejímání již hotových 

interpretačních rámců, ani na cizelaci popisování uměleckých děl nebo jednoduchém čtení 

znaků díla. V žádném případě nemá ambice verbalizovat nebo jinak popsat dílo v jeho úplnosti. 

Mnou představená komunikace spočívá spíše v tázání se po tom, jak je vůbec možné dosáhnout 

sdílení, nikoliv přenosu, prostřednictvím artikulace senzomotorických vjemů. 

Tuto situaci uchopuji prostřednictvím ekfráze, kterou nevnímám jako literární útvar 

popisující něco, co aktuálně není přítomné. 

Reviduji ji prostřednictvím koncepce digitální ekfráze Cecelie Lindhé a uchopuji ji coby 

stupeň multisenzorické artikulace, jejíž expresivita se může různit. Ekfráze se pro mne stává 

prodloužením parergonu v procesu komunikace, dovoluje artikulaci, která není redukována na 

informaci, a dílo tak není zaměnitelné se svým popisem. Zapojením ekfráze se zaměřuji na 

způsob, jakým se dílo stává viditelným/slyšitelným atd., neustále tak dochází k oscilaci mezi 

dvěma krajními body. Těmi jsou schopnost definovat formy jednotlivých expresí, ale zároveň 

jejich vzájemné prolnutí, díky tomu jsme schopni mluvit o smíšených vjemech, o synestézii. 

Obdobný oscilační pohyb pozoruji i v případě již výše zmíněného parergonu, nebo také 

antinomie psychické distance. 

Oscilace mezi vnitřním a vnějším odkazuje dle mého názoru k tomu, že tyto pojmy mají 

charakter záhybu, jak jej definuje Deleuze. Situování záhybu nahrazuje subjektivní pojetí 

recepce recepčním strojem. Je tím, co opakovaně potvrzuje situování komunikace v prostředí 

umění jako produktivní, nikoliv supresivní. 

Tuto práci jsem začínala psát v reakci na Deleuzův negativní postoj vůči komunikaci 

v prostředí umělecké kreativity z přesvědčení, že komunikace v případě umění je kreativní, 

přesněji řečeno že kreativita umění je založena na specifickém druhu komunikace. Deleuzova 

filozofie, především pak koncept rhizomu, který společně s Guattarim vynalézají, je pro mne 

základem tohoto uvažování jelikož problematiku kreativního rozvoje představují 

prostřednicvím teritoriality. V rámci zkušenost s uměleckým dílem je tak možné uvažovat 

kartografickém modelu recepce. Mapa, kterou jsem navrhla jako model umělecké komunikace 

znovu odhajule problematičnost vztahu roviny konzisten a roviny imanence, kterou pro Deleuze 

představují interpretace a reprezentativní rovina umělecké tvorby. Zároveň uchopení mapy, 

coby modelu tématizuje i samotnou pozici, ze které se k dílu v rámci zkušenosti recipient 

vztahuje. I když je pro mne Deleuzova filozofie nadéle podnětnou pro uvažování o umění, 
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neadresuje plně výzvy, které umělecký svět přináší i přes to, že mi poskytuje pojmový aparát, 

který mi dovoluje uvažovat o mapě jako modelu umělecké komunikace. 
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