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Téma štvrtého čísla časopisu A & P povstala z fascinácie, zo zaujatia, z nadšenia, z
nepokoja, až z patologického posadnutia. Re vstúpilo do vedomia ako žart, ako nápad,
ako momentálny impulz, avšak uhniezdilo sa v ňom ako to, čo teraz cítime až ako
definujúci civilizačný mém (indikátor čohosi, signál, symbol, index, ikon, čokoľvek,
hocičo) a odmieta ho opustiť, až kým sa nedočká reflexie. Vlastne nie, reflexia by bola
na mieste, ak by sme re tematizovali po druhýkrát, ako to ale nazvať teraz, keď s re
debutujeme? Flexia? A prečo to znie ako nezmysel?
Azda niet frekventovanejšej významotvornej predpony. A často zároveň
fundamentálne nefunkčnejšej vzhľadom na prvotný, pôvodný význam. Aký je vzťah
medzi habilitáciou a rehabilitáciou? Prehrávame znova, keď rekapitulujeme?
Re je návratom (trospektívou) alebo opakovaním (produkciou) – zaujímajú nás
obe podoby, oba módy. Tie na hranici alebo za ňou, pohrávajúce sa s významami,
žonglujúce s nimi, (samo)účelne prezentujúce štylistickú ekvilibristiku a s ňou
myšlienkovú bravúru, i tie konvenčnejšie, tradičné (retro, remake, retake, respawn atď.),
tematizujúce re ako súčasť funkčného pojmu vo vzťahu ku kultúre a civilizácii, ktorá sa i
vďaka nemu a jeho prostredníctvom stáva autotematickou.
Možné sú však i príspevky tematizujúce re ako solmizačnú slabiku
znamenajúcu tón d a príspevky, v ktorých sa objaví Re – značka chemického prvku
(rénium). Tieto však budú akceptované iba vtedy, ak sa im podarí preukázať, že patria
do časopisu venovaného umeleckej komunikácii a popkultúre.
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