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 A filmről írt két könyvében Gilles Deleuze egyáltalán nem beszél - legalábbis 

közvetlenül nem - fogalmi személyekről abban az értelemben, ahogyan ez a fogalom a Mi a 

filozófiá?-ban megjelenik. Még kevésbé beszél a nembeliség kérdéséről,1 habár röviden 

tárgyalja a női filmeket és nyíltan elutasítja azt, hogy a két könyvet történeti stúdiumként 

kezeljük.  Ha a nembeliség kérdése elgondolható Deleuze-i fogalmak alapján, és ha a 

nembeliség az időképben, mint filozófiai probléma van jelen, szükség van a fogalmi 

személyekre, mint figurákra, akik a történelemnek egy új értelmét közvetítik, mely az időkép 

egyik legfőbb erőssége. 

 Mik a fogalmi személyek?  

 Nyilvánvaló, hogy a Mi a filozófia? arra vállalkozik, hogy megmutassa a filozófia 

sajátszerűségét (singularité) a művészettel és a tudománnyal szemben, éppúgy, mint a köztük 

lévő áthallásokat. Semmi meglepő nincs tehát abban, hogy Deleuze és Guattari a fogalmi 

személyekről szóló fejezetben ez utóbbiakat megkülönböztetik az esztétikai figuráktól és a 

pszicho-szociális típusoktól.  

 Mármost, az esztétikai figurák igencsak közel állnak a filmen ábrázolt személyekhez. 

Mivel a létrejövésüket éppúgy meghatározza a színészek teste és hangja, mint a keretezés, a 

rendezés és a montázs, ezért a kompozíció síkjához tartoznak  érzelmi hatást keltenek és 

nézőpontokat vagy észleleteket (percept) fejeznek ki.  

 A film esztétikai figurákként tünteti fel a pszicho-szociális típusokat is. Ilyenek a 

szociológia által javasolt típusok, mint például az idegen, a számkivetett, a bevándorló és 

számos egyéb. Talán ilyenek a „sztereotípiák” is, (a férfi vagy a női természet, a hetero- vagy 

a homoszexualitás „sztereotípiái”). E típusok feladata az, hogy éppúgy megértessék a nézővel 

az általuk elfoglalt szociális mezők funkcióit és szerkezeteit, mint e mezőket átható 

territorializációs és deterritorializációs erőket. Az Egy-két dolog, amit tudok róla Juliette-je 

vagy az Éli az életét Nanája kétségtelenül esztétikai figuraként testesít meg egy adott pszicho-

szociális típust (a prostituáltat). Ez a két személy két különböző szakaszát mutatja annak, 

ahogyan a nők kikerülnek (deterritorializálódnak) egy adott szociális mezőből (például az 

otthon világából), s átkerülnek (reterritorializálódnak) egy másik mezőbe (például az utca, a 

hotelek világába); ahogyan a nők testét birtokba veszi (territorializálja) a tőke, ahogyan 

árucikké, s ezáltal az árucikk utáni vágy tárgyává válnak. Az Éli az életében ez a folyamat 

lépésről-lépésre (tablóról tablóra) játszódik le: Nana kikerül (deterritorializálódik) a házasság 

kötelékéből, a boltból, ahol lemezeket árul, s átkerül (reterritorializálódik) az utcára, és így 

tovább. Mindazonáltal, habár Nana és Juliette ezekben a filmekben olyan figurákat 

testesítenek meg, akik különböző szociológiai mezőkbe engednek betekintést és ébresztenek 

ezzel kapcsolatos gondolatokat, alapvetően esztétikai figurák maradnak, akik, mint az 

alábbiakban látni fogjuk, az időkép logikájának megfelelően érzelmi hatást és intenzív 

percepciókat keltenek. 

 Mivel Nana és Juliette pszicho-szociális típusok és esztétikai figurák keverékei, 

tekinthetők-e egyúttal fogalmi személyeknek is?  

 Deleuze és Guattari szerint az esztétikai figurák, a pszicho-szociális típusok és a 

fogalmi személyek «egymásra utalnak, együtt fordulnak elő, de nem keverendők össze».2 

Maradjunk csak a film területén, kétségtelen, hogy mindegyikük  ha a feltételek adottak  

csak a másikkal együtt jelenik meg. A filozófiának is megvannak a maga drámai figurái, 

                         
1 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Editions de Minuit, 1991. 
2 I.m. 66. o. 
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melyek fogalmivá válnak, de ezek inkább spirituális, mint szociális területekre utalnak. De 

vajon a fogalmi személy filozófiai figuraként jelenik meg a filmben? 

 A mozgás-kép és Az idő-kép című könyveiben Gilles Deleuze a filmet a filozófia 

egyik területeként kezeli.3 A film két immanenciasíkkal rendelkezik (a mozgás-képpel és az 

időképpel), mindegyiknek megvan a maga (organikus és kristályszerű) gondolat-képe és a 

saját fogalmai, ez utóbbiak képek és jelek formájában.  

 Deleuze et Guattari szerint, minden filozófus, aki kiérdemelte ezt a nevet,  saját 

fogalmakat alkot és kijelöli saját immanenciasíkját (vagy gondolat-képét), és Deleuze szerint 

a film nagy alkotói sem járnak el másként A fogalmak és az immanenciasík között azonban 

„található valami más, kissé titokzatos dolog, mely alkalmanként megjelenik vagy átláthatóvá 

válik, valami, ami homályos létezésénél fogva, egyfajta mediátorként vibrál a fogalom és a 

fogalomelőtti sík között...” Ez nem más, mint a fogalmi személy, „ő mondja: Én, ő hozza 

működésbe a cogitot, de ő az, aki a szubjektív preszuppozíciókat hordozza, vagy aki a síkot 

kijelöli.”4 Ez lehet Descartes elmebetegje, vagy Nietzsche Zarathusztrája. De minden 

filozófusnak szüksége van fogalmi személyekre, egy ingázó (fluctuante) figurára, aki 

filozófiájának szubjektív preszuppozícióit artikulálja, s aki saját bizonytalan léténél fogva 

életre hívja az új fogalmakat az alig észrevehetően kijelölt síkon. A fogalmi személyek 

szubjektív preszuppozíciók, melyek az immanenciasíkot kijelölik. Ily módon a fogalmi 

személyek olyan minőségeket vagy perspektívákat testesítenek meg, melyek egy adott síkon 

deterritorializálódni (mássá válni) igyekeznek azáltal, hogy fogalmakat hoznak létre. 

Benépesíteni egy síkot saját fogalmaival, működésbe hozni egy gondolat-képet nem más, 

mint kifejezni egy akaratot, mely újabb szubjektum-pozícióknak kíván helyet adni.  

 Térjünk ki röviden a történelem kérdésére, hogy jobban megértsük a fenti gondolatot.  

 Igen érdekes, és kevesen figyeltek fel rá eddig A mozgás-kép és Az idő-kép kapcsán, 

hogy Deleuze mélyreható elemzését adja annak, ahogyan az egyik immanenciasíkról egy 

másik immanenciasíkra, egyik gondolat-képtől egy másik gondolat-képhez lépünk. Ez már 

„történeti” elemzés, de a filozófia s nem feltétlenül a történelem síkján, mivel olyan fogalmak 

történetéről van szó, melyek implicit, ámde konkrét módon jönnek létre a két tiszta 

szemiotika, a mozgás-kép és az időkép által.5 Itt azért hangsúlyozom ezt az „időbeli” vagy 

történeti jelleget Gilles Deleuze filozófiájában, mert rendkívül fontos a témám 

szempontjából: nemcsak azt szeretném ugyanis megmutatni, ahogyan a gondolat-képek 

létrejönnek és átalakulnak, hanem azt is, ahogyan az audiovizuális kultúrák új lehetőségeket 

teremtenek, amennyiben ezek a nembeliség kategóriáit érintik, melyek egyszerre esztétikai és 

pszicho-szociális kategóriák. 

 Közismert, hogy Deleuze mereven elutasította a filmes tárgyú könyveinek, mint 

történeti munkának a megközelítését. És való igaz: e könyvek filozófiai írások. 

Mindazonáltal a két könyv szerkezetében és logikájában fellelhető egy történeti gondolat 

legalábbis az alábbi három kritérium szerint: 

1. A két kötetet időbeli szakadék választja el egymástól, mely a II. Világháború előtti és a II. 

Világháború utáni filmek között húzódik; 

                         
3 Gilles Deleuze, Cinéma 1: L’image-mouvement. Paris: Editions de Minuit, 1983 et Cinéma 2:  L’Image-temps. 

Paris: Editions de Minuit 1985. Magyarul: A mozgás-kép, (ford. Kovács András Bálint) Budapest, Osiris, 1999. 

Ez a témája az alábbi könyvemnek: Gilles Deleuze’s Time-Machine, Durham: Duke University Press, 1997. 
4 Qu’est-ce que la philosophie?, i.m., 60. o. (saját fordításomban - T.L.) 
5 Lásd az alábbi tanulmányomat: D. Rodowick: A Genealogy of Time: the Nietzschean Dimension of French 

Cinema, 1958-1998. In: Premises:  Invested Spaces in Visual Arts and Architecture from France, 1958-1998. 

New York and Paris:  Solomon R. Guggenheim Museum and Centre Georges Pompidou, 1998. 
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2. Ez a szakadék meghatározható művészettörténeti fogalmakkal: a klasszikusnak nevezett 

film, Wilhelm Worringer kritériumainak megfelelően, organikus rendként (régime), míg a 

modern film kristály-rendként (régime) jellemezhető.6 

3. A mozgás-kép és az idő-kép két nagy audiovizuális rendnek (régime) az idő és a tér, a 

mondható és a látható, a hatalom és a tudás rétegződéseinek tekinthető, melyek az elnyomás 

erőit szervezik, ahogyan ezt egyébként Deleuze maga is meghatározta Foucault-ról írt 

ragyogó könyvében.  

Így úgy tűnik nekem, hogy a mozgás-képet ismeretelméleti szakadék választja el az 

idő-képtől, nemcsak úgy, mint a képeknek és a jeleknek két különböző elrendeződése 

(régime), hanem mint a történelem két különböző „értelme”, melyet az egyes elrendeződések 

(régime) által létrehozott fogalmi személyek hordoznak. S ha ez a szakadék inkább filozófiai 

jellegű, vagyis ha a két elrendeződés által létrehozott gondolat-képekben jelenik meg, akkor a 

történelem fogalmában, illetve a történelem elgondolásában bekövetkező változást is jelzi. 

 A mozgás-kép és az idő-kép két különböző történelemfilozófiát előfeltételez. A 

mozgás-kép és Az idő-kép között a történelemfilozófia szintjén is tetten érhető egy 

elmozdulás, azáltal, hogy Deleuze a történelem hegeli fogalmait nietzschei és részben 

Foucault-tól kölcsönzött genealógiai fogalmakkal állítja szembe. Valójában ezen a ponton 

kerül szembe a történelem a genealógiával, mint a történelem új „értelmével’, mely egyben új 

logikát, az idő átértékelődését is jelenti a kép és a szubjektum viszonylatában egyaránt. 

 Deleuze szerint, a XX. századi (audio)vizuális kultúra szerveződését az audiovizuális 

elrendeződések (régime) rögzülése (emplacement) és elmozdulása jelzi. A mozgásképtől az 

idő-kép irányban történő elmozdulás nemcsak a - két tiszta szemiotikaként felfogott - jelek 

logikáján belül feltételezi a fordulatot, hanem a gondolat-képben is, amely szerint a két rend 

filozófiailag kifejeződik.  

 A mozgás-képet hegeli logika, azaz a képek és a jelek dialektikai szerveződése 

jellemzi egy olyan elbeszélésen belül, amelyet az ábrázolás logikáját és tulajdonságait 

illetően egy igazságra törekvő akarat határoz meg. Amikor Deleuze az „organikus” elbeszélés 

fogalmát felveti, kétség kívül nemcsak Wilhelm Worringer érvelését követi, hanem 

Ejzenstejn elméleteit is, melyeket elsősorban A nem közömbös természet című nagyszerű 

könyvében fejtett ki. A mozgás-képben a hős cselekvései kronologikus elbeszélést 

közvetitenek, mely dialektikusan építkezve halad előre, az okozatok követik az okokat, a 

reakciók az akciókat, mégpedig a „racionális vágások” (coupures) logikája szerint: „a határ 

mint intervallum két kép vagy két képsor között úgy értendő, mint az egyiknek a vége vagy a 

másiknak a kezdete...”.7 Ugyanakkor, egy organikus egység képe két tengely mentén 

határozható meg: „egyfelől a képek az asszociáció, az egymásmellettiség, a hasonlóság 

(ressemblance), a szembenállás vagy az ellentét logikája szerint kapcsolódnak össze vagy 

folytathatók; másfelől az összekapcsolt képek egy egészbe, mint fogalomba (integráció) 

épülnek be, mely viszont továbbra is összekapcsolható vagy folytatható képekbe 

(elkülönböződés) vetül ki.”8 Összegezve, az események kronologikus térbeli rendje 

megkettőződik azzal, hogy a dialektikailag összemérhető képben az egész a nagyságát 

tekintve (volumetrikusan) kitágul. 

 Ez a dialektika, melyet maga Ejzenstejn is organikusnak nevez, határozza meg a 

mozgás-kép gondolat-jeleit (noosigne) az idő kronológiai vagy empirikus fogalma szerint: az 

idő csak közvetett módon, mint a folytonos tér felszabdalása mutatható meg, ahol a részek 

összemérhetőek az egésszel. Így a mozgás-kép, mint nyitott teljesség, vagy mint a 

                         
6 Lásd: Doutes sur l’imaginaire. In: Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, 88-96. 
7 L’Image-temps. 362. o. (saját fordításomban - T.L.) 
8 Uo. 361. o. (saját fordításomban - T.L.) 
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totalizációként elgondolt Igaz modellje határozható meg. Olyan ideális világ, mely 

tökéletesen összemérhető és analogikus kapcsolatban áll az (általa jelölt) referenssel és a 

(kapcsolatot) megértő szubjektummal. Továbbá, a kronológiai idő-fogalom pontosan 

megfelel a lineáris és teleologikus mozgásként elgondolt történelem fogalmának. 

 Foglaljuk össze ezt a logikát. A háború előtti társadalmakat organikus ideológiák 

jellemzik. Az olyan eszmék, mint a demokrácia vagy a szocializmus egyetemes fogalmakként 

működnek, amelyeket a történelemnek az időben lineáris és teleologikus fejlődésként 

felfogott eszméje határoz meg. A mozgás-kép meghatározható a szenzomotoros helyzetek 

koherenciája révén is: a percepciók egy eleve koherens és értelmes világ képeiből erednek, és 

olyan cselekvésekké tágíthatóak, amelyek képesek átalakítani ezt a világot (reprezentáció). 

Ily módon az eseményeket egy kezdettel és véggel rendelkező teleologikus okság fűzi össze: 

az ellentétek és a konfliktusok olyan cselekvések által oldhatók fel, amelyek koherens 

megoldásokhoz vezetnek. Végül, az egyének, mint a történelem ágensei működnek: az egyén 

pars pro toto képviseli (reprezentálja) a közösséget, s így egy nép akaratát fejezi ki. A nép 

egy organikus reprezentációnak van alávetve, és a hős ennek a reprezentációnak a hordozója, 

mivel egy nép jövőbeli sorsát, mint lehetőséget (devenir) testesíti meg, mely egy organikus 

képben és egy lineáris és homogén időben teljesedik be. Az egyén a közösséget, mint az 

egész differenciált képe s a nép sorsának hordozója képviseli (reprezentálja). 

 Ez a mozgás-kép történelmi értelme: a klasszikus film a népet, mint teleologikus 

jövőt ábrázolja (reprezentálja), mely megkülönböztethetetlen a Történelem elkerülhetetlen 

mozgásától. Ez a gondolat igen közel áll Hegel történelemfilozófiájához, ahogyan ezt 

nevezetesen Jean Hyppolite kifejti Introduction a la philosophie de l’histoire de Hegel című 

szép könyvében.9  A mozgás-kép éthosza hét fogalomban foglalható össze. Ezek azok a 

szubjektív preszuppozíciók, melyek a mozgás-kép immanenciasíkját kijelölik. A nép tehát 

egyetemes szubjektum, s e szubjektum kevés kivétellel (mint például Pudovkin Anyája) 

implicite hímnemű. Ez a felfogás tökéletes összhangban áll Laura Mulvey elméletével az 

elbeszélést, a nembeliséget és a nézőpontot illetően, mindenekelőtt azért, mert a történelem 

menetét a cselekvésekre valamint az aktivitásoknak és a passzivitásoknak a személyek neme, 

tevékenységeik és perspektíváik szerint elrendezett viszonyaira vezeti vissza.10 A történelem 

menetét egy olyan tudni akarás is jellemzi, melyben a nő gyakran az igazság negatív képét 

reprezentálja, egy olyan negativitást, mely veszélyeket jelent a hímnemű hős számára, s 

amelyet a hősnek le kell győzni, s alá kell vetni a saját nézőpontjának, mely egyedül közvetíti 

az elbeszélés igazságát a néző felé. A mozgás-kép fogalmi személye tehát nem más, mint ez 

az egyetemes és hímnemű szubjektum — a nép, mint organikus, szintetikus és individualizált 

kép — mely egy azonosság-pozíciót határoz meg, ahol a szubjektum önmagával azonosul. 

Deleuze szerint ebben a modellben az Ego = Ego. 

 Miben különbözik az idő-kép történelmi értelme a mozgás-képétől? Deleuze szerint a 

háború utáni filmben újfajta képek jelennek meg, s egy olyan narratív logika, melynek révén 

a film „a valóság új formáját” fedezi fel, egy „szétszóródó, kihagyásos, céltalan (errante) 

vagy kóborló formát, mely tömbökben működik, határozottan laza kapcsolatokból és lebegő 

eseményekből építkezik”.11 A közvetlen idő-kép megjelenését tehát öt kritérium határozza 

meg, mely az idő-kép szubjektív preszuppozícióit alkotják: 

1. A teljesség és a dialektikai szintézis hiánya: „A kép többé nem egy átfogó vagy 

szintetikus, hanem egy szétszóródó helyzetre utal. A szereplők megsokszorozódnak, 

gyenge kapcsolatokkal, hol főszereplők, hol visszaminősülnek mellékszereplővé.”12 
                         
9 Paris, Editions du Seuil, 1983. 
10 Lásd: Visual Pleasure and Narrative Cinema, Screen 16.3 (Autumn 1975). 
11 L’Image-temps, 7. o. (saját fordításomban – T.L.) 
12 A mozgás-kép, 269-270. o. (kiemelés tőlem – D.R.) (Kovács A. B. fordítását kissé módosítottam – T.L.) 
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2. A linearitás és a teleológia hiánya: „elszakad a világegyetem szála, amely egymásba 

szőtte az eseményeket, vagy biztosította a térrészek egymáshoz illeszkedését.”13 

3. Következésképpen, a teleologikus vonal eltűnik és számtalan szökésvonalra bomlik, a 

cselekvést és a szenzomotoros szituációt felváltja a séta, a bolyongás, a folytonos oda-

vissza mozgás, egyfajta tér-időbeli refrén. 

4. Nincsenek többé igaz (juste) képek, csak (juste) képek . Az Igaz képe helyett a hamis 

ereje, mely a képeket, mint kliséket adja tovább.  

5. A totalizáló és organikus ideológiákba, s következésképpen a vélekedési formák 

megváltoztatásába vetett bizalom hiánya: a hatalom mint a liberális demokrácia ereje 

általános paranoiává válik, és a hatalom szétszóródik a felügyelet technológiáinak 

burjánzásában.14 

 A közvetlen idő-kép ebben az összefüggésben bukkan fel az olasz neorealizmusban, 

mielőtt megjelenne az új hullám filmjeiben. Az organikus rendszer felbomlása mindenekelőtt 

az 58 utáni Franciaországban figyelhető meg. A szenzomotoros szituációktól és a 

teleologikus irányultságtól megszabadulva a cselekvési vonalak önkényes és 

meghatározatlan, kezdő- és végpont nélküli szökésvonalakká válnak.  „Ekkor szabadul meg”, 

írja Deleuze, „a kóborlásforma itt szabadul meg azoktól a tér-idő koordinátáktól, amelyek 

még megmaradtak a régi társadalmi realizmusból és kel önálló jelentésre egy új társadalom, 

egy új tiszta jelen kifejeződéseként. . . . Itt születik meg egy kedves, megindító szereplőtípus, 

azoké a hősöké, akiket csak alig érintenek meg a velük történő események... és olyan 

homályos eseményeket élnek meg vagy idéznek elő, amelyek ugyanolyan rosszul 

illeszkednek egymáshoz, mint azok a lebegő terek, amelyeket a szereplők bejárnak.”15 Az új 

hullámban a kóborlásformának többféle változata létezik: Párizs-vidék, vidék-Párizs útvonal 

(A szép Serge, Les cousins); céltalan útvonalak a városon belül, melyek inkább etikai vagy 

analitikus jellegűek, mint térbeliek (Rohmer: Erkölcsi mesék, vagy Truffaut: A szerelem húsz 

éve, de éppígy Varda: Cléo 5-től 7-ig); homályos célú és lezáratlan keresések (Párizs a miénk 

és más Rivette-filmek); végül pedig a „szökésséták” Godard-nál és Truffaut-nál, amelyek 

gyakran a szó mindkét értelmében „menekülések” (Kifulladásig, Lőjj a zongoristára, Bolond 

Pierrot). 

 Deleuze nem veszi észre, hogy olyan eseteket sorol fel, ahol a hősök férfiak. Így arra a 

következtetésre juthatunk, hogy magának a férfiségnek a fogalma válik céltalanná (errante): 

nincsenek többé befejezett cselekvések, határozott útvonalak és megbízható percepciók, amik 

a férfiúi azonosságot alátámasztanák. A fogalom lassan feloldódik a halálvággyal kísért 

                         
13 Uo. 
14 Érdemes ebben az összefüggésben összevetni a vélekedési formának a mozgás-képet és az idő-képet illető 

megváltozását azzal az ellentéttel, mely Descartes „régi elmebetege” és Dosztojevszkíj „új félkegyelműje” 

között húzódik, s amelyet Deleuze és Guattari a « A fogalmi személyekröl » szóló fejezet elején vázolnak fel: « 

A régi elmebeteg olyan bizonyságokat (evidenciákat) keresett, amelyekhez saját maga révén juthatott el: azzal, 

hogy mindent kétségbe vont, még a 3 + 2 = 5 egyenlőséget is, a Természet összes igazságát kétségbe vonta. A új 

félkegyelmű egyáltalában nem bizonyságokat keres; sohasem ’ nyugodna bele’ abba, hogy 3 + 2 = 5: az 

abszurdot akarja, s ez egy más gondolat-kép. A régi elmebeteg az igazat akarta, az új viszont az abszurdot a 

gondolat legnagyobb erejévé akarja tenni, azaz teremteni szeretne. A régi elmebeteg csak az ésszel számol, az 

új viszont közelebb áll Jóbhoz, mint Szókratészhez: azt akarja, hogy a ’Történelem minden áldozatával’ 

elszámoljanak neki, s itt más fogalmakról van szó. Az új félkegyelmű sohasem fogadná el a Történelem 

igazságait. A régi elmebeteg saját maga révén szeretne elszámolni a felfoghatóval s a nem felfoghatóval, az 

észszerűvel, s a nem ésszerűvel, azzal, ami elveszett, s ami még megmenthető; az új félkegyelmű viszont azt 

várja, hogy visszakapja azt, ami elveszett, felfoghatatlan és abszurd. Nyilvánvaló, hogy nem ugyanarról, hanem 

egy megváltozott személyről van szó. És mégis, a kétfajta elmebeteget ugyanaz a szál köti egybe, mintha a 

réginek el kellene veszíteni az észt ahhoz, hogy az új megtalálja azt, amit a régi éppen azáltal veszített el, hogy 

megtalálta.”  Qu’est-ce que la philosophie? 61. o. (saját fordításomban – T.L.) 
15 A mozgás-kép, 277-278 (kiemelés tőlem – T.L.) Kovács A. B. fordítása. 
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mazochizmusban: A Kifulladásig és a Bolond Pierrot befejezései jó példák erre. Éppen ezért 

szeretném itt legalább a Cléot megemlíteni, ahol a nőiség egy sor kliséjéből kiindulva, 

melyek egy céltalan városbeli útvonalat alkotnak, Varda egy újfajta személyt, egy új nő-képet 

kínál, ami számára, mint fogalmi személy funkcionál.  

 Így az új hullám filmjeinek hőseit egy olyan nomádizmus jellemzi, ahol az idő-képek 

személyei üres és összefüggéstelen terekben vándorolnak és érzékelik egymást. A lineáris 

cselekvéseket felváltják a véletlenszerű séták, amik viszont kihagyásos elbeszéléseket hoznak 

létre. Mivel a képeket többé nem a cselekvések kötik össze, megváltozik a tér természete, 

összefüggéstelen és lebegő terek sorozatává válik, egy „irracionális vágások (coupures)” által 

tördelt útvonallá, ahol a vágások nem tartoznak egyik képhez sem, ahogy azokhoz a 

képsorokhoz sem, amelyeket elválasztanak és elmetszenek: „Az intervallum felszabadul, a 

rés (interstice) redukálhatatlanná válik, és önálló jelentésre tesz szert”.16 Autonóm és 

redukálatlan mivoltánál fogva, az irracionális rés az idő közvetlen vagy transzcendentális 

képét adja, mint olyan hamis mozgások ideje, mely többé nem tartozik a képhez és nem 

térbeli. Ezért határoztam meg a rést vagy az idő közvetlen képét Gilles Deleuze’s Time-

Machine című könyvemben úgy, mint nem térbeli percepciót.17 A rés nem ábrázol semmit, 

nem térbeli többé: eseményszerű. 

 Itt az idő-kép geometriája nem körvonalazza sem egy teljességnek, sem pedig az 

Igazságnak a képét. Így jelenhetnek meg újfajta képek és jelek ott, ahol „a hamisság (faire-

faux) az újfajta realizmus jele lesz szemben a régi realizmus igazságával (faire-vrai)”.18 Az 

idő-kép egy nietzschei esztétikát feltételez, ahol a képeket és a jeleket konfabulációs 

folyamatok szervezik, egy olyan hamissá tevő elbeszélés, mely semmit nem ábrázol 

(reprezentál), és csak a hamis erejével felruházott szimulakrumokat kínál. Feltételezi a 

képben a valós és a képzeletbeli megkülönböztethetetlenségét, valamint az időrend 

felbomlását (disjonction), mely megmagyarázhatatlan különbségeket teremt a jelen pillanatai 

között és olyan alternatívákat kínál a múlt régióit illetően, ahol igaz és hamis különbsége 

eldönthetetlen. Végül az idő-kép átalakítja az ítélet kérdését is, mivel az idő közvetlen képe, 

Leibniz szép szavaival, összeegyeztethetetlen (inkomposszibilis) világokat eredményez, 

melyek szüntelen elágaznak és megsokszorozódnak, miközben összefüggéstelen jeleneken 

ívelnek át és nem feltétlenül igaz múltakhoz térnek vissza. 

 „Ahhoz, hogy a differenciát felszabadítsuk”, írja Foucault, „olyan gondolkodásra van 

szükség, mely mentes az ellentmondástól, a dialektikától, a tagadástól, s amely igent mond a 

divergenciára; olyan igenlő gondolkodásra, melynek eszköze a [a dolgok] szétválasztása 

(disjonction); a soknak, a szétszórt és nomád sokféleségnek a gondolatára, melyet 

egyáltalában nem korlátoznak és nem szabályoznak az ugyanazra (męme) vonatkozó 

feltételek . . . .”19 A mozgás-kép egy motivált térben való történés idejének közvetett képét 

nyújtja, amennyiben veridikus kép, mely a valóságot az Ugyanaz (Męme) visszatéréseként 

ábrázolja. (Ez utóbbi az ábrázolás négy téveszméjének egyike, melyet Deleuze a Différence et 

répétition végén bírál.) Amikor azonban az idő-kép elliptikus, kapcsolat nélküli és 

véletlenszerű eseményeket, egyedi tartamukban meghatározhatatlan kétértelmű képeket 

mutat, új értékeket teremt. Ekkor a gondolat képétől egy olyan kép nélküli gondolathoz 

érkezünk, ahol a hegeli igazság akarása, a dialektika mozgása, melyben a Történelem menete 

az Ésszel azonosul, szembekerül az értékek nietzschei kritikájával, mely nem azt kérdezi, 

hogy „mi az igazság”, hanem hogy „mit akar az igazság és mit akar az ember, aki az 

                         
16 L’Image-temps, 362. o. (saját fordításomban – T.L.) 
17 I.m. Lásd elsősorban a 8. fejezetet. 
18 A mozgás-kép, 278. o. Kovács A. B. fordítása. 
19 Theatricum philosophicum. In: Dits et écrits II. Paris: Gallimard, 1994, 90. o. (saját fordításomban – T.L.) 
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igazságot akarja,”20 Íme az idő és a történelem nietzschei felfogása, melyben az idő 

önmagában jelenik meg, mint differencia  így határozza meg Deleuze az örök Visszatérést. 

Nem dialektikai gondolkodásról, hanem a történelemnek a genealógiából származó 

értelméről van szó. A genealógia számára nem létezik kezdet, sem eredet, sem teleológia, 

sem reprezentáció, mint az Ugyanaz (Męme) visszatérése. A tér eseményszerűvé válik, 

melyet átszel a virtualitás, vagyis az idő mint erő és mint lehetőség (devenir). A tér többé 

nem tölti ki a homogén időt. Egyfelől számtalan származási vonalra és felbukkanási irányra 

(alternatív és szétváló ösvényekre) osztódik és ágazik (egy eltorlaszolt, elfeledett vagy alig 

érzékelhető idővonal mentén), másfelől egy olyan jövő felé vetül, mely a lehetséges 

világoknak, mint a lehetőségek meghatározatlan együttesének jövője. 

 

 Térjünk most vissza befejezésül az idő-képekhez kapcsolódó fogalmi személyekhez. 

Nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy Nana az Éli az életét című filmben fogalmi személy, 

mivel a fogalmi személy nem feltétlenül azonos a film szereplőjével. Hogyan azonosítsunk 

akkor egy fogalmi személyt? 

 Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a fogalmi személy ritkán fordul elő: „. . . a 

fogalmi személy önmagában nagyon ritkán vagy csak utalás révén jelenik meg. 

Mindazonáltal ott rejtőzködik, és ha névtelenül bújik meg, az olvasónak kell szükségképpen 

megalkotni.”21 Néha rendelkezik tulajdonnévvel, de ez nem szükséges feltétel, mivel a 

fogalmi személy sohasem jelent azonosságot vagy az azonosítás aktusát, ahol Ego = Ego. A 

fogalmi személy a lehetőség (devenir) nem teleologikus mozgását valósítja meg, melynek 

során a szubjektum elkülönböződni (differenciálódni) törekszik azáltal, hogy új azonosság-

fogalmakat hoz létre, amelyek később a rendelkezésre állhatnak.  

 Ennélfogva a fogalmi személy egy szokatlan megnyilatkozási helyzetet (énonciation) 

feltételez. Mindig legalább kettő, de gyakran több elemből áll, ezért mondhatjuk, hogy a 

fogalmi személy sokszoros megnyilatkozási helyek (points d’énonciation) között található.22 

Deleuze szerint itt a szabad függő beszéd szép példáját láthatjuk, amikor 

 

. . . a kamera nem egyszerűen csak a szereplő és világa látásmódját nyújtja, hanem 

egy másik látásmódot is kínál, melyben az előző átalakul és önmagára reflektál. Ezt a 

megkettőződést nevezi Pasolini ’szabad függő szubjektivitásnak’. . . .Itt arról [van 

szó], hogy túllépünk a szubjektivitáson és az objektivitáson egy tiszta Formáig, mely a 

tartalom önálló látványának rangjára emelkedik. Már nem szubjektív vagy objektív 

képek előtt állunk, hanem egy percepció-kép és az azt átalakító kamera-tudat közti 

kapcsolatrendszer kellős közepén találjuk magunkat (az a kérdés tehát, hogy a kép 

objektív volt-e vagy szubjektív, fel sem vetődik). Nagyon különleges filmforma ez, 

mely szereti ’éreztetni a kamerát’.23 

  

Szoros kapcsolat áll fenn ily módon a szabad függő beszéd és a konfabuláció között. 

A fogalmi személyek filmi előállításának elengedhetetlen előfeltétele tehát a következő: 

irracionális vágás (coupure) teremtődik a szerző és az esztétikai figurák között, melynek 

révén szerző az esztétikai figurákat, mint a hamis erejét mutathatja meg. A megnyilatkozási 

helyzetek között a filmben a hamis áramlik. Ezzel éri el Godard, hogy a prostituált fogalma 

leválik a szociológiai dimenzióról. Mindazonáltal nem redukálja esztétikai figurává. Olyan 

                         
20 Lásd Gilles Deleuze’s Time-Machine. 6. fejezet. (saját fordításomban – T.L.) 
21 Qu’est-ce que la philosophie? 62. o. (saját fordításomban – T.L.) 
22 Vegyük például a Marienbad című filmet, ahol a fogalmi személy nem két-, hanem három elemű (A, X és M) 

és egy háromszög alakú és bizonytalan formában létezik, ahol az idő állandóan a térből emelkedik ki. 
23 A mozgás-kép. 104. o. (Kovács A. B. fordítása kissé módosítottam – T.L.) 
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fogalmat alkot, mely több területen is működőképes. Tehát a szerző a kamera által egyes 

szám első személyű beszédet valósít meg? Nem egyszerűen. Az is szükséges, hogy ez a 

beszéd egy mediátoron keresztül szólaljon meg, aki azt egy másik beszéddé, [a mássá válás] 

lehetőségévé (devenir) és konfabulációs eseménnyé változtatja.24 Ily módon hozzák létre a 

mediátorok a fogalmakat a gondolat-kristályokból vagy csírákból kiindulva. Mivelhogy a 

differencia belülről osztja ketté a fogalmi személyeket, az időképek fogalmi személyei nem 

lehetnek individuumok, s nem lehetnek individualizáló jellegűek, mert nem „reprezentálnak”. 

E felfogás szerint, legalább két elemre van szükség az intervallum létrejöttéhez, mely két 

szingularitás közé ékelődik, akik kölcsönösen hamissá teszik egymást. A megnyilatkozási 

helyek mindig elcsúsznak a réshez képest, mely e helyeket, mint a hamis erejét működteti. 

 A mássá váláshoz (devenir-autre) olyan mediátorokra van szükség, akik a filozófus 

vagy a szerző ’heteronímiái’. Így teremthetik meg a fogalmi személyek a szubjektivitás 

sokszoros megnyilatkozási helyzeteit, melyek leválnak a szerző nevéről, vagy mint virtuális 

erő túlcsordulnak rajta. A fogalmi személyeknél a megnyilatkozási helyzetek 

transzformációival találkozunk, ahol  

Nem önmagam vagyok többé, hanem a gondolat ama képessége, hogy egy engem 

többszörösen (több helyütt) átszelő síkon tükröződjön és bontakozzon ki.  A fogalmi 

személynek semmi köze az absztrakt megszemélyesítéshez, a szimbólumhoz vagy az 

allegóriához, mert él és beszél. A filozófia nem más, mint a fogalmi személyek 

sajátszerűsége. A filozófia sorsa, hogy fogalmi személlyé vagy személyekké válik, 

miközben e fogalmi személyek maguk is mássá válnak, mint amit történetileg, 

mitológiailag vagy kurrens értelemben jelentenek. . . .25  

Mint a szerző heteronímiája, a mediátor egyfajta filozófiai önindító, olyan megnyilatkozási 

aktus, mely nem pusztán performatív, hanem a szerző és a mediátor közé egy névtelen vagy 

harmadik személyű beszédet iktat be, melyben  

 

a fogalmi személy mondja: Én: . . . .  A filozófiai megnyilatkozásban az ember nem 

cselekszik valamit azzal, hogy a dolgot kimondja, hanem amikor elgondolja, egy 

fogalmi személy közvetítése révén egy mozgást ír le. A fogalmi személyek ugyanakkor 

a megnyilatkozás valódi ágensei. Kicsoda az Én? Mindig egy harmadik személy.26 

  

Belátható ugyanakkor, hogy az időkép fogalmi személyét belülről az idő mélyíti. Ez az 

azonosság síkja, ahol a szubjektum a mássá válás vagy az elkülönböződés (differenciálódás) 

folyamatában van, Rimbaud szép megfogalmazása szerint: „Az Én – az valaki más.” Ezért 

mondja a fogalmi személy, s nem a szerző, hogy „Én”. De hogyan akarhatja a szubjektum, 

hogy mássá váljon? Más szóval, hogyan alkotható meg egy olyan fogalmi személy, aki a 

hamis hatalmára hivatkozik és a létrejövés vagy a mássá válás akaratát fejezi ki?  

 A fogalmi személyek problémája tehát egy Ethosznak vagy új létezési módok 

megteremtésének a kérdése. A fogalmi személyek egzisztenciális vonásokkal rendelkeznek. 

„Az életlehetőségek vagy létezési módok”, mondja Deleuze és Guattari, „csak a fogalmi 

személyek hatalma által teremtett immanenciasíkon állhatnak elő.”27 A fogalmi személyek 

népesítik be a filozófiát és a kisebb (mineur) művészeteket, ahol egy ethoszt vagy egy még 

nem létező életmódot képviselnek. A fogalmi személyek azonban ugyanakkor immanens 

erőkként vannak jelen és működnek, melyek akarják a másik életet. Ezzel kapcsolatban 

tudnunk kell, hogy miféle etikákat sugallnak az időkép és más művészetek a nemi 
                         
24 Lásd: Les intercesseurs. In: Gilles Deleuze, Pourparlers. 165-184. o. 
25 Qu’est-ce que la philosophie? 63. o. (saját fordításomban – T.L.) 
26 I.m. (saját fordításomban – T.L.) 
27 Qu’est-ce que la philosophie? 71. o. (saját fordításomban – T.L.) 
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különbséget illetően. Hogyan teremthetők a „nemekhez”, a heteronímiákhoz vagy a 

szubjektivitás és a megnyilatkozás helyzeteihez kötődően új értékek, melyek mentesek a 

nemi szembenállás kétpólusúságától (férfi/nő, hetero-/homoszexualitás)? Hogyan hozhatók 

létre olyan nemi azonosságok, amelyek egyébként elgondolhatatlanok, mert nem az ellentét 

és a reprezentáció révén valósulnak meg, hanem ellenkezőleg, a tiszta differencia által 

szabadulnak fel. 

 Először is, láttuk, hogy az új hullám férfi főszereplői a férfiség egy bizonyos képének 

felszámolását sugallják. Ily módon közvetítik a történelem új értelmét, egyfajta új 

posztmodern szubjektivitást, mely szerint nem hihetünk többé a teljességben vagy a nagy 

elbeszélésekben. A nagy organikus ideológiák elvesztették döntő szerepüket. A képek 

megbízhatatlanok, mivel részlegesek és esetlegesek. Ezért állítja Alain Badiou egy Cahiers 

du cinéma-ban megjelent interjúban, hogy  

 

[a] szubjektivitás kialakításában nagy szerepe van a művészi tapasztalatnak, mivel e 

tapasztalat átszellemítő erővel bír.  A művészet tudat alatt nagy hatással van a vágy 

sajátosan rá jellemző általános struktúráira. . . .  Azok a filmek, amelyek úgy tűnnek, 

hogy ideológiailag egy romantikus nihilizmusból, mindenféle politikai indíttatás 

nélkül születnek, mint például a Kifulladásig, valódi, ámde másfajta hatást fejtenek ki. 

A céltalan bolyongás (errance) és a talajvesztés (délocalisation) irányban hatnak, 

hogy a kérdéseket közvetlenül, s ne egy intézményesített ábrázolás (reprezentáció) 

által, ne egy teljes mértékben helyhez kötött (installé) személy közvetítésével lehessen 

feltenni. Ebben az értelemben ezek a filmek hozzájárultak a 68 utáni időszakban 

kezdődő talajvesztéshez.28 

  

Ezekben a filmekben a férfi főszereplők nem játszhatják immár az egyetemes 

szubjektumnak, a nép képviselőjének szerepét, mivel „a nép többé vagy még nem létezik. . . a 

nép egyszerűen hiányzik».29  Amikor az intervallum a szubjektumot járja át, felszámolódik az 

önmagához visszatérő azonosság (többé nem az « Ego=Ego » azonossági formuláról van szó, 

hanem inkább arról, hogy « az Én – az valaki más ») és ezzel megszűnik a férfiséget a 

nőiséggel szembeállító bináris logika lehetősége. A kérdés tehát az, miképpen lépnek 

működésbe a nemi viszonyok a közvetlen időkép létrejövése során. Legalább kétféle 

lehetőség adódik. Vagy bevezetünk egy különbséget két sorozat (elemei) között, melyek 

egyszersmind nemi különbségeket jelenthetnek, jóllehet nem vezethetők vissza egy bináris 

logikára vagy egy puszta (férfi/női, heteroszexuális/homoszexuális) ellentétre; vagy 

kamatoztatjuk a mássá válás erejét a nemi viszonyokban, ahol a kérdés immár nem a nemi 

azonosulás, hanem a mássá válás, a nomád azonosság és egy olyan történelem, mely nyitott a 

szubjektivitás újfajta megalkotási módjai iránt. 

 Itt nincs módom a mélyebb elemzés elvégzésére. Befejezésképpen tekintsünk át 

röviden három példaértékű esetet, melyek egy későbbi kutatás témája lehetnek.  

1. Godard Karina és Mičville között: a férfi szerző, akinek női fogalmi személyekre van 

szüksége. 

2.  Agnčs Varda: a női szerző, akinek női (heteroszexuális) fogalmi személyekre van 

szüksége ahhoz, hogy a nőiséghez kapcsolódó kliséket hamissá tegye. 

3. Chantal Akerman: a női szerző, akinek női és férfi (homoszexuális) fogalmi személyekre 

van szüksége.  

                         
28 Lásd: Penser le surgissment de l’Evénement. Cahiers du cinéma, numéro hors-série 68, 1998, 14. 
29 L’Image-temps. 282. o. (saját fordításomban – T.L.) 
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Ami az Éli az életét című filmet illeti, gondolhatjuk mármost azt, hogy Nana Godard számára 

fogalmi személyként működik. Nana Godard másik neve, aki nem azonos önmagával, ’Nana’ 

nem egyszerűen egy Anna Karina által játszott személy. Karina Godard mediátora, kettős 

szerepet játszik, s ez a kettősség a következő hét filmre kiterjed. Azonban a Karina- és a 

Mičville-periódus között a megnyilatkozási helyzet alapvetően megváltozik.  

 Vajon miért érdekli Godard-t annyira a nőiség, mint probléma, főképp mint ami a 

képnek és a kép áruvá válásának a kérdéséhez vezet? Kezdetben azért, mert a nő teste a film 

iránti szeretetnek vagy rajongásnak a jelölője. De ez nem feltétlenül a Laura Mulvey által 

meghatározott fetisisztikus vágy, mert a nő/színésznő teste, ahogyan Godard képein 

megjelenik, a kasztrációhoz képest egy másfajta igazságot rejt. A szeretett filmhez hasonlóan 

a nő/színésznő teste is elidegenedik a kapitalista kereskedelmi rendszerben: mindkettő árú, és 

bizonyos idő elteltével Godard neve maga is áruként kezdett működni, ha fel nem hagyott 

volna a filmkészítéssel. Ezért tér vissza újra és újra Godard a prostitúció témájához (ez első 

periódusának refrénje). A kérdés tehát a következő: hogyan találhatunk egy olyan helyet, 

ahonnan (a nő/a film) szerethető és nézhető, amely nem vezethető vissza az áruk 

elidegenedett és fetisisztikus struktúrája által meghatározott kereskedelmi rendszerre? Az Éli 

az életét „parametrikus” elbeszélése magát a kereskedelmi struktúrát kívánja átalakítani egy 

AB típusú ismétlődés variációs sorozatán belül.30 Ez az ismétlődés-típus határozza meg 

éppúgy a párbeszédek és a mező/ellenmező struktúráját, a kameraszemet és a szereplő 

tekintetét, a hangot és a képet, mint a szubjektumot és a tárgyat, azt, aki elad és azt, amit/akit 

eladnak. Ez a sorozat egy újfajta tekintet felszabadulását jelenti, azt, hogy a kamera által 

meghatározott nézőpontok megsokszorozódnak és variálódnak, s ez a film új létezési módját 

eredményezi, amelyben lehetséges nem elidegenedett formában nézni és szeretni. 

 Nem biztos azonban, hogy Godard valóban sikerrel járt e tekintetben. Hasonlítsuk 

össze az Éli az életét és az Ici et ailleurs (Itt és máshol) című filmeket, főképp ez utóbbinak 

azt a képsorát, ahol Godard et Mičville ugyanazon képekkel két „történetet” sugall, egyrészt 

egy fiatal arab lányét, aki egy forradalmi verset szaval, másrészt egy fiatal arab nőét, aki az 

első férfi (Godard/Gorin) változat szerint, mint terhes forradalmárnő jelenik meg, aki kész 

feláldozni fiát az intifáda érdekében, míg a második, egy női hang által elbeszélt változat 

szerint egyedülálló fiatal értelmiségi, aki csupán szerepet játszik. Ebben a filmben Mičville 

hangja és megnyilatkozási helyzete megegyezik Godard-éval. Mégsem két „szerzőről” van 

szó (abban az értelemben, hogy ki a film szerzője, több is van, beleértve a nézőt), mivel 

Mičville és Godard egymás mediátora. Egy minden oldalról megkérdőjelezett és hamissá tett 

kettős megnyilatkozásról van itt szó, ahol minden egyes megnyilatkozási helyzet felolvad az 

’én’ és a ’te’ hangjaiban vagy a két hang között, melyek azonban mindig úgy mondják, hogy 

én, illetve te, mintha harmadik személyek lennének egy névtelen vagy semleges 

grammatikában.31 

 Agnčs Varda egy másik esetet képvisel: a női szerző, akinek női és heteroszexuális 

fogalmi személyekre van szüksége. A Cléo 5-től 7-ig-ben például szembeötlő a nőiség 

kliséinek túlburjánzása; ennek oka az, hogy Varda éthosza pontosan abban rejlik, hogy, mint 

női szerző új helyzetet teremt azáltal, hogy a kliséket hamissá tevő konfabulációba 

bonyolódik. Annak érdekében, hogy, mint filmalkotó (férfi kortársaihoz képest) mássá 

váljon, Vardának szüksége van az énekes Cléora, mint fogalmi személyre: a film tele van a 

szabad függő beszéd zseniális példáival, ahol a kamera helyzetét a szereplő, és viszont, a 

szereplőét a kamera befolyásolja. Cléo nyilvánvalóan Florence megkettőződése, aki azonban, 
                         
30 Lásd például David Bordwell elemzését Elbeszélés a játékfilmben (ford. Pócsik Andrea, Budapest: Magyar 

Filmintézet) 12 fejezetében. Narration in the Fiction Film, Madison, University of Madison Press, 1986. 
31 Lásd az Ici et ailleurs-re vonatkozó kommentáromat: A Genealogy of Time: the Nietzschean Dimension of 

French Cinema, 1958-1998. 
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mint kimerevített és fetisizálódott, azaz árucikké vált képmás van jelen. Varda számára a 

következő kérdés adódik: miképpen alakítható át ez a kimerevített képmás a mássá válás 

képévé (image-devenir)? Érdemes megfigyelni e tekintetben, hogy milyen zavaró hatással 

van Cléóra a saját felvett hangja, mely több képsoron keresztül a testéről leválva lebeg. A 

film töréspontja ugyanis (ami, ahogyan Derrida mondja A grammatológiában, egyszerre törés 

és illeszkedés) az a különös jelenet, ahol Cléo több lehetséges új dalt próbál el a dalok 

szerzőivel. Ekkor a „szerelmi könyörgés” zenéje, mely eddig diegetikus volt, alig 

észrevehetően nem diegetikussá válik, amikor Michel Legrand zongorajátéka és Cléo hangja 

kiegészül zenekari hangzással. Vajon Cléo hangja közvetlen vagy közvetett? Egyszerre saját 

hangja és egy rajta keresztül megszólaló, de máshonnan jövő hang. Aztán minden 

megváltozik. Látjuk, amint Cléo mássá válik, miközben Varda egy új megnyilatkozási 

helyzetet teremt önmaga számára. 

 A harmadik eset talán a legérdekesebb és a legösszetettebb. Chantal Akerman mint 

női szerző, akinek női és férfi (homoszexuális) fogalmi személyekre van szüksége. A legjobb 

példa kétség kívül a News From Home. A film vonzerejét a közvetlen beszéd (kamera és 

hang) és Akeman nem diegetikus hangja (voice-over) közti feszültség adja, ahogyan anyja 

leveleit olvassa. A film stílusa sokat köszönhet Andy Warholnak, amennyiben elsősorban 

hosszú időtartamú rögzített képsorokra épít, melyek egyszersmind egy rögzített, egy fajta 

semleges (detachée) kukkoló tekintetnek felelnek meg, mely lebegő terekre és üres 

időpillanatokra irányul. Ami a leveleket illeti, egyértelmű, hogy az olvasásuk közben 

Akerman az anyja megnyilatkozási helyzetét ölti magára, az anyja írását a saját hangjával 

helyettesíti. Ugyanakkor a film maga is egy, az anyjához írt megkésett levél: « news from 

home ». A kettő közti ingadozás két megnyilatkozási helyzet közti eltolódáshoz (décalage), 

elcsúszáshoz (glissement) vezet, ami kizárja az azonosulást. Akerman anélkül olvassa a 

leveleket, hogy válaszolna, miközben egy eltolódott időben egy audiovizuális beszédben 

válaszol rájuk, ami viszont nem egyszerűen az anyjának van címezve. Akerman ily módon a 

férfi és homoszexuális esztétikai azonosulás (Warhol) és a női és anyai szexuális azonosulás 

között ingázik, s egy olyan megnyilatkozási helyzetet teremt, mely kizárja az azonosulást. Így 

először a nem diegetikus hangban (anyai írásban/gyermeki hangban, a felbontás ideje és a 

megválaszolás ideje között), majd később a nem diegetikus hang (voice-over) és New York 

közvetlen képei és hangjai között egy irracionális rés támad. Az anya tehát a hangban 

jelenlévő, ám a térben nem létező, aki egy másvalaki, Warhol által megkettőződött fogalmi 

személy; Warhol, mint váltakozó jelenlét-távollét egy olyan tekintet helyzetét foglalja el, 

amely anélkül jeleníti meg a teret, hogy maga e tér részét képezné. Ketten (ti. az anya és 

Warhol) együtt virtuális mediátorként működnek, amennyiben egy olyan megnyilatkozási 

helyzetet tesznek lehetővé, amely nem azonos sem a férfi homoszexualitással, sem pedig az 

anyai azonosulással. Mindazonáltal inkább esztétikai felszabadulásról, mint személyes 

aktusról van szó: « a queer look », egy nem férfiúi, s nem heteroszexuális tekintet. 

 Mind a három esetben lényeges, hogy az intervallum által működésbe hozott 

differencia a szexuális különbség által működtetett (agencé) szabad függő beszéddé válik. De 

mindegyik esetben (és számos hasonló eset képzelhető el) a különbséget nem az ellentétesség 

határozza meg. Ez (ti. a különbség) inkább felszabadító erő, mely új területeket hoz létre, 

amelyeket fogalmi személyek népesítenek be. 


