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Anotace:
Francouzský intelektuální  prostor  druhé  poloviny 20.  století,  není  jen  zajímavý  reakcí  na
strukturalistické myšlení, ale i zvláštní dynamikou, která ač se již objevuje v tradici mnohem
starší,  zajímavým  způsobem  ovlivňuje  teorii  reprezentace.  Zmíněná  tradice,  vychází
z uvažování 17. století a má počátek u René Descarta (Regulae ad direction ingenii). My však
na  tomto  místě  musíme  zmínit  i  východisko  na  karteziánské  myšlení  následně  reagující.
Máme na mysli slavnou Port-Royalskou logiku, La logice ou l' art de penser (Logika neboli
umění  myšlení).  Jí  spolu  s kartezánským  uvažováním  započatá  tradice  „správného  umění
uvažování“ nekoncipovala jen podobu moderní fenomenologie, ale i pojetí epistémé  Michela
Foucaulta,  či  tvorbu Louise Marina.  Právě Marinovo dílo  pro nás  bude hlavním tématem
uvažování. V této souvislosti se pokusíme ukázat jeho hlavní tématiku: zastupování ve vztahu
k moci, re-prezentace jako přítomné a nepřítomné, transparentní a netransparentní, náhrada a
clona,  problematika  mimésis a  popisu.  Danou tématiku  vnímáme v kontextu jak minulého
století,  tak i v posunech, které doznala ve století  21. (Mondzain,  Latour,  Didi-Huberman).
Proto i  vyvstává otázka po aktuální  metodické možnosti  využitelnosti  takto orientovaného
uvažování v souvislostech s reprezentačním režimem, či režimem estetickým.
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