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 Väčšina súčasných interpretácií figurálnej teórie je založená na predpoklade, že obraz 

obsahuje tom čo sa hľadá: to jest deskriptívnu plnosť jeho výrazu.  Toto stanovisko redukuje 

inovatívnu figurálnu a metastabilnú validáciu obrazu a jeho potencionálnych stavov a ultimatívne 

nečiní za dosť súčasným obrazovým teóriám. Na miesto toho my pristupujeme k figurálnemu 

obrazu ako “forme ktorá mysli”, forme ktorá sa individuuje, v kontraste k predeterminovaným 

sadám odpovedí. 

!
 Naša aplikácia Lyotardavej figurálnej teórie nás vedie k zisteniu a uchopeniu obrazu ako 

transgresívneho aktu a štrukturácii percepcie diváka ako aktivitem ktorá sa deje v metastabilnom 

prostredí. Skúmame a ukazujeme, že figurálny vzťah k obrazu zodpovedá za roztrieštenie týchto 

interpretačných modalít a zachováva latentnú pulzujúcu potencialitu budúceho významu a budúcich 

stavov obrazu. 

!
 Transgresívna charakteristika figurálna sa prezentuje skrze interakciu medzi subjektom a 

obrazom. Obraz tak modifikuje spôsoby interpretáciem ktoré sa uplatňujú a pôsobia na obraz a 

skrze akt interpretácie, destabilizujú a defázuju (se déphaser) subjekt. Obraz samotný sa tak stáva 

aktívnym meta-stabilným fenoménom, ktorý do seba zavíja viacero stavov. Figurálno sa tak stáva 

aktívnou platformou pre  individuujúce sa procesy a adaptívne techniky. 

!
1. 

!
 V Kapitole Acinema sme skúmali Lyotardov návrh novej figurálnej teórie tak ako ho 

rozpracoval vo svojom acinematickom projekte. Acinema je tu definované ako to, čo rozčleňuje a 

rozptyľuje konštituovanú jednotu obrazu a vyzýva štruktúrované deiktické koordináty obrazovej 

architektoniky. Acinema rovnako dokazuje prítomnosť a spolu-rozkolísanie oboch pudov, tak ako sú 

definované v psychoanalytickom rámci a s ktorými Lyoatrd explicitne narába vo svojom figurálnom 

skúmaní. 



 Acinena rovnako definuje priestor mktorý prejavuje konkretizácie intenzít medzi dvoma 

extrémnymi pólmi, a to immobilizaciou a agitáciou. Acinema tu odkazuje ku krehkému momentu, 

ktorý je obsiahnutý v zárodku keď a ktorý hraničí práve na hrane týchto dvoch pólov, a tak 

stelesňuje “nepatrné záchvevy”(Lyotard 1973). Tieto tak následne fungujú ako vznetlivé zábleskym 

ktoré napríklad v abstraktnej maľbe orezávaniu figuratívne hranice obrazu. Takýto príklad 

acinematickej figurálnej obrazovosti nachádza Lyotard v abstraktnej maľbe, konkrétne u Rothka, 

Delauneyho a Newmana. Acinema tak demonštruje živé napätie, ktoré pulzuje vo filmovom obraze 

(Joe, John G. Avildsen 1970). Acinema, táto figurálna proto-platforma, označuje trenie, potenciálne 

poruchy a skraty obrazu kde existujúca voľná energia v rámci zdanlivej stability filmovej textúry 

núti divýkovu percepciu aby fluktuovala: tieto charakteristiky uvoľnenej energie a fluktuácie 

indikujú fundamentálne znaky metastabilného stavu. 

!
 Kedže acinema je protometastabilným prostredím, ako sme doložili, tieto skraty však, 

nemusia mať za výsledok jedinečne kolaps obrazu, no v rámci preklopenia metastabilnej 

rovnováhy, môžu vyústiť v tvorbu nových a čerstvých stavov obrazu. Rovnako acinema, toto 

filmové figurálno tvaruje priestorm ktorý je nabitý udalosťami. Daná imobilita a agitácia zobrazujú 

oscilujúci stav, alebo polo-stav v metastabilnom pohnutí, nekľude, ktorý sa rozlieha v istom rozpätí 

a tak je mu umožnené asimilovať isté fázy týchto vysoko nestabilných pólov. Konceptualizácia 

Lyotardovho acinematického projektu sa tak formuje v proto-metastabilnej logike. 

!
!
2. 

!
 Na rozdiel od Lyotardovho inaugurálneho projektu figurálna v  Discouse, figure (1971), 

a konceptu acinema Philippe Dubois uchopuje figurálno nepriamo, to jest skrze efekty (náhla žiara,

(éclat): 2004). V jeho chápaní sa figurálno manifestuje ako intenzívna prítomnosť materiality 

obrazu, ktorá  sa prelamuje v textúre reprezentácie. Figurálna teória sa tak posúva,  - na rozdiel od 

teórií reprezentovaných v Auerbachovej linii, Nicole Brenez, Jacques Aumont, Olivier Schefer- od 

skúmania statickych figúr obrazov  k premenlivým stavom obrazu a skúmaniu jeho singulárnych 

individuácií. 

!
!
!



3.  

 Dubois zakladá v rámci svojej teórie typ figurálneho pisma (l’ écriture figurale), ktorý 

dokladá na filmových titulkoch. Príkladom špecifického typu figurálneho pisma, respektíve 

figurálneho vpisovania (figural inscription) ako navrhujeme, je ilustrácia toho čo nazývame 

integrálnym titulkom, tak ako je reprezentovaný na príklade F.W. Murnau Fausta (1926). V 

Murnauovom prípade integrálny titulok vychádza z filmovej diegézy. To znamená,slová sú 

smerované smerom k ich ontologickej referenci, ktorá je ukotvená v zmluve tak ako bola spísaná a 

vizuálne reprezentovaná medzi Faustom a Mefistofelom.  

 Avšak, akonáhle sú dve signifikantné slová oddelené a vytrhnuté z textúry zmluvy, skrze 

zvláštny a neznámy akt, nedostupný ani divákom ani filmovým postavám, tieto náhle samostatné 

slová zakladajú nové filmové prostredie, im vlastneé, a tým uvoľňujú individuujúce pohyby. Tieto 

zpárované slová (Macht und Herrlichkeit), tak fungujú ako “výhonky túžby [Lyotard 1974:], ako to, 

čo text vypudzuje a skrze čo sa inidivuuje. Skrze takúto prácu figúr (figure-work, travail de figure), 

oni riadia a ovládajú stranu pudu smrti, ktorý je v Lyotardovom projekte na strane figúry-matrice 

( figure-matrice), ktorá funguje ako esenciálny operátor figurálneho priestoru. 

!
Murnauova inovatívna a skoro acinematicka estetika tak demonštruje možné stavy obrazu. 

Takto zobrazené stavy obrazu rovnako poukazujú ku stavom videa. Murnau tak poukazuje na 

signifikantne krehkú rovnováhu obrazu a využíva tohoto nestabilného prostredia. To mu dovoľuje 

experimentovať a doloziť spolu-fungovanie oboch modov, videnia  a čítania, tak ako ich 

rozpracováva Lyotard, a vyzývať skrze ich vzájomnu fluktuáciu, percepciu ako hlavných filmových 

postáv tak aj divákov, ultimatívne dotýkajúcich sa ich možnosti individuácie a desynchronizácie. 

!
!

4. 

 V rámci piktoriálnych transgresívnych stavov sme skúmali zobrazenie na maľbe  Fra 

Angelica Sacra conversazione:Madonna delle ombre (Saint Conversation, takzvaná Madona of the 

Shadows, (1438-1450,freska a tempera, 193x273), následne na maľbe Diega Velázquez, Pope 

Innocent X.(1650. olej na platne 114 x 119 cm. Palazzo Doria Pamphili, Rome). Velazquézovu 

verziu sme analyzvali v komparatívnej optike k jeho zobrazeniu u  Francisa Bacona, Study after 

Velázquez's Portrait of Pope Innocent X, 1953 a Head VI (1949, London). Piktorialne-filmová 

štúdia vyústila v analýze filmu Don’t Look Now, Nicolas Roeg 1973. 

!



!
!
 Ako sme si všimli na daných analýzach figuratívny stabilný stav tak ako bol zobrazený v 

barokovej štúdii sa u Bacona nachádza destabilizovaný, vytrhnutý zo svojich reprezentatívnych 

koordinátov. Obraz tu už tak nesplňuje požiadavok perceptívnej taktiky zakotvenej v construzzione 

legitima a stáva sa výzvou pre tvorbu nových vizuálnych uchopení. Figuratívny stav sa u Bacona 

nachádza vykĺbený a formuje sa do metastatických a biogramatických  [Manning, 2011] štúdií 

pohybu. Baconova verzia  Head VI (1949), roztvára svoje stavy s ťažkosťou ale roztvára ich aj tak a 

brázdi pole smerom k individuujúcemu momentu “vypadnutia z vlastnej fázy” [Simondon: 

1992:314]. 

 Piktoriálna transgresia takto zobrazená odomyká blok pocitov (block of sensation, Deleuze 

1981)  skrze ktoré môže divák vstúpiť do diagramatického a teda mestastabilného prostredia a 

uchopiť, zárodok chaosu. V takomto zakúšaní zárodku chaosu, ktorý Klee považuje za 

nepostrádateľný v kreatívnej tvorbe pri “uskutočňovaní viditeľna” (Sichtbarmachen) a síl ktoré 

pracujú v umeleckých aktoch, v tomto zakúšaní sa skrýva “prebytok prítomnosti” a Newmanovské 

“teraz”. Je to práve v takomto novo získanom  transgresivnom stave keď obraz začína fungovať ako 

otvorený zdroj (open source). Je to v tomto stave ked divák vstupuje do obrazu ako otvoreného 

zdroja a obrazu otvoreného zdroja, kde sa stýka s  viditeľnostou v stave zrodu”. [Chateau: 2006 : 

127- 128]. 

Je to práve v takomto otvorenom stave zrodu  kde “obrazy sa množia vďaka ich prirodzenému 

jadru”. [Bachelard: 1997:103]. 

!
5. 

!
 V rozšírenom skúmaní figurálnych a diagramatických konceptov sme si všimli  a 

argumentovali, že v rámci figurálneho, diagramatického a metastabilného systému, filmový objekt 

prestáva byť ontologicky zakotveným a stáva sa seba-individuujúcim piktoriálno-filmovým 

vláknom,ktoré čerí  



a definuje stavy obrazu. V takejto piktoriálnej oživenej hre, objekt nabýva charakteristiky 

“prechodného objetku” ( D. Winnicott 1958) a komunikuje možné prechody, ktorými obraz 

prechádza.  

Na príklade analýzy videa  Automatic writing (2006) a osobnej práce  Williama Kentridga  

sme ukázali ako obraz odomyká koncepty tvorby nových stavov obrazu. Obraz, ktorý má ako svoj 

konceptuálny podklad palimpsest, odkrýva “sieť agencií,” kde divák, ktorý sa nabil a si osvojil časť 

takto aktivovanej agencie, vyjednáva a modeluje “polychronickú sústavu”(“polychronic 

assemblage” Harriss 2011: 177). 

 Takýmto spôsobom Kentridge uskutočňuje  a dáva vystávať singulárnej plastičnosti obrazu, 

ktorá odkrýva každý manuálny a mobilný stav filmového štádia. Divák sa tak stáva svedkom ručne 

nakreslených a ručne napísaných animovaných vrstiev prekrývajúcich sa palimpsestovským 

spôsobom. Táto technika tak znovuuvádza atuomatizmus do súčasného videa a inštalácii a znovu 

poukazuje na “disociatívne stavy” [Gibson: 2009] obrazov. 

!
6. 

!
 V prehĺbenom výskume sme prišli k záveru, že diagramatická sieť sa javí ako to, čo 

umožňuje obrazu vypadnúť zo svojej fixnej fáze a zároveň ako to, čo následne umožňuje testovanie 

jeho vlastných nových kompatibilností v rámci jeho a divákovej perceptívnej štruktúry. 

Diagramatický systém Deleuze otvorene opisuje ako nestabilný a neidentifikovateľný vo svojich 

výstupoch - to znamená, metastabilný -medzipiestor.  

 Deleuze líči daný medzipriestor ako priestor ktorý sa konštituoval medzi ešte-nie a už-nie 

formy. V metastabilnom systéme, tento priestor, respektíve prostredie je splnomocnené skrze 

neustále zadržiavané aktívne približovania sa (active approximations, Simondonm 1992), ktoré 

vyvolávajú komplexné vzťahy. Lyotardovský medzi-priestor (entre-monde,1971) ,ktorý 

znovunachádzame u Deleuza, formuje metastabilné prostredie, ktoré dáva vyvstávať “vnútornej 

rezonancii” ( Simondon 1992) a dolaďovaniu stavom obrazu a diváka. Čo je definované v 

konceptuálnom rámci u Deleuza ako delineácia fáz ešte-nie-formy a už-nie formy reflektuje presne 

rozpätie takejto individuujúcej sa vnútornej rezonancie u Simondona. Ako sme ukázali, 

diagramatická zóna alebo metastabilné prostredie umožňujú takýmto interným rezonanciám sa 

konkretizovať. 

!



 V tomto procese a akonáhle prostredie vypadne, desynchronizuje a defázuje sa z vlastnej 

fázy, subjekt by sa tu nemal a  nefixuje sa na jedno nekompatibilné vlákno, ktoré sa mu v takomto 

stave ponúka, jednu potenciálnu individuáciu, ale otvára  a vnáša do vlastnej vnútornej kartografie 

mapu nových variácii a individuujúcich rezonancií, pozdĺž ktorých sa bude tvarovať. Akonáhle isté 

rezonancie sú rozčerené, následne subjekt vyberá jednu, post-metastabilnú, tj.dočasne stabilnú, 

čerstvú identitu. 

 Diagram v Deleuzovom pojati (1.) zavádza medzi dve formy zónu nerozlišiteľnosti a 

neurčenosti, (2.) ničí a násilne deformuje figuráciu (3) do ktorej uvádza a distribuuje bezforemné 

sily  [Deleuze : 2008: 110]. 

!
 Rovnako sme poukázali na skutočnosť, že diagramatická udalosť a skúsenosť vychádzajú zo  

“sérii náhod” [Deleuze : 2008: 110] , ktoré sú na seba naskladané na spôsob lavinových vrstiev. 

Takto ustanovená obrazovosť poukazuje na metastabilné podmienky, v ktorých prekypujú 

ukazovatele ako  neočakávané, náhodám spôsobilé vpády a vtrhnutia do obrazovej textúry, ktoré 

zapríčiňujú, že obraz sa vykoľajuje, vypadáva z fáze (se déphaser, Simondon 1992). Následne 

takéto momentálne desynchronizovanie, vypadnutie z fáze, umožňuje tvorbu a integrovanie nových 

stavov obrazu do procesuálnej adaptácie, ako obrazu, tak divaka (viď:  Woman in The Dunes, (Suna 

No Onna/砂の⼥女) Hiroshige Teshigahara 1964, Red Dessert (Il Deserto Rosso), Michelangelo 

Antonioni 1964, Dark City, Alex Proyas, 1998, Teorema, Pier Paolo Passolini 1963,  A Scanner 

Darkly, Richard Linklater 2006). 

 Rozhodujúci moment pre postavu vo The Face of Another 1966 (Tanin No Kao/他⼈人の顔, 

Hiroshige Teshigahara, 1966)  je keď sa nachádza na stroskotanej púštnej lodi a vyjadruje jasný 

stav v ktorom znovauchopuje a znovu- nabíja novo individuované vnútorne intenzity. 

!
 Ukázali sme, že skúmanie poetických, piktoriálnych a filmových transgresií dokázalo 

radikálne modifikácie a otvorenie nových stavov obrazu. 

 Pozorovali sme, že obrazy sa správajú ako tvárne a pružné prostredia, ktoré rozširujú 

pozmenené interakcie diváka a obrazu. Jean-François Lyotard vydláždil cestu figurálna ako zóny 

pre konkretizácie intenzít (koncept acinema, figurálno). Lyotardovo figurálno manifestovalo znaky 

proto-metastabilného prostredia. Gillese Deleuze skúmal maľbu z hľadiska diagramatického 

konceptu a Simondon skúmal indivíduum skrze metastabilné prostredie, v ktorom definoval 

procesy individuácie a naznačil adaptívne taktiky, ako individua tak aj prostredia. Skrze takto 



prepojená vázkum sme došli k stanovisku, že figurálne rámce, u oboch mysliteľov, Lyotarda a 

Deleuza, ktoré sa vyskytujú medzi subjektom a obrazom, sú v konceptuálnej zhode so Simondovým 

chápaním metastabilného prostredia a individuácie. 

!
!

V kontraste k filmovej ekonómii obrazovej teórie ako (1.) rozvíjajúceho sa 

palimpsestovského prostredia, ktoré hľadá dekôdovacie interpretačné kľúče (2.) usilujúceho sa o 

ezemplastickú imaginatívnu celistvosť, stojí naša obrazová teória, ktorá skúma adaptívnu ekonómiu 

individuujúcich úrovní a stavov. Takto definovaná teória obrazu kladie obraz do metastabilného 

prostredia, kde obraz stretáva, naráža na a vyjednáva jeho a divákove  individuujúce stavy. V 

percepcii diváka, tieto stavy sú tvarované v odozve na autoplastické a alloplastické uchopenia. 

Divák vo svojej vysoko nestálej individuujúcej sa fáze, sa stretáva a vyjednáva “ heterogénne stavy 

komplexity”(Guattari 2006, 112). 

!
Ako sme doložili skrze jeho inherentne vnútornú štruktúru, meniaci sa “zakódovany oblek”/

rušička (koncept “scramble suit” rozpracovaný u  Philipa K Dicka, a sfilmovaný v A Scanner 

Darkly, Richard Linklater 2006) ako prostredie je pretkaný “pravdepodobnostnými 

určenosťami” ( probabilistic givens, Guattari) a náhodnými identitami. Tieto náhodne 

potenciály sú ilustrované skrze blikajúce farbumeniace škvrny, ktoré operujú ako miniatúrne 

anonymné role identity. Daný oblek tak manifestuje dištinktné frakcie reprezentácie a ako taký 

funguje ako “ singularita formy v neustálej variácii “(Deleuze: 2008: xiii-xvi). Naviac, príklad 

obleku prestáva byť riadnou formou a stáva sa tým, čo nazývame obraz ako otvorený zdroj. 

!
Záver 

!
 V tomto bode môžeme zhrnúť , že vstúpiť do kontaktu s obrazom znamená rozpoznať a 

zamiešat “voľné indikatory”, “náhody”(Deleuze), aktivovať ich v individuujúcich sa vibráciách. 

Vizualita uchopená ako otvorené prostredie fluktuácie voľných ukazovateľov, si vyžaduje a môže 

mať za následok tvorbu nových perceptívnych vzorcov. 

!
 Ukázali sme že, metastabilita ako konceptuálna platforma obrazu môže byť chápaná ako aj 

“zóna pre intenzity” a skúmaná z hľadiska individuácie a špecifických typov plasticity, tj. 



autoplaticity a alloplasticity. Dospeli sme k záveru, že figurálna teória kladie obraz ako otvorený 

zdroj. Obraz je tak uchopovaný ako prostredie vo svojich individuujúcich sa stavoch. Reaktualizuje 

sa, respektíve individuuje sa v momente , ktorý nastáva vo vzniknutej interakcii medzi divákom a 

obrazom.  

Obraz  existuje v momente individuujúceho prúdu medzi aloplastickou reprezentáciou a 

autoplastickým seba-uchopením.


