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Mesterséges intelligencia az újmédia-művészetben

Számító gépek

A mesterséges intelligencia (MI) evolucionista diskurzusának előszeretettel alkalmazott na-
rratív fogása, hogy saját tudományterületének alakulástörténetét mérföldkövek sorozataként 
beszéli el, előre vetítve az ember halálának apokaliptikus vízióját is. Azáltal, hogy a történe-
ti töréspontokat hangsúlyozza, nem a kontinuitást, a kutatási terület felemelésének retorikai 
szándéka munkál benne. Amikor az IBM által kifejlesztett, Deep Blue névre keresztelt számí-
tógép 1997-ben egy sakkjátszmában győzedelmeskedett a sportág akkori világbajnoka, Garri 
Kaszparov fölött, azt olyan mérföldkőként kanonizálták, miszerint egy gép elsőként múlta felül 
a magas szintű emberi intelligenciát. Amikor az ugyancsak az IBM által megalkotott program, 
melyet a számítógépes cég első elnökéről Watsonnak neveztek el, 2011-ben az amerikai Jeopar-
dy! nevű televíziós vetélkedőben diadalmaskodott Ken Jennings és Bradford Rutter fölött, újabb 
mérföldkőről beszéltek. E narratíva szerint 2017-ben a Sophia névre hallgató humanoid gép a 
robotok közül elsőként kapott (szaúdi) állampolgárságot.

A teleologikus elbeszélés mintázatába illeszkedik a New York-i Christie’s aukciós ház 2018. 
októberi esete, amely állítólag szintén elsőként értékesített egy mesterséges intelligencia elő-
állította műalkotást, 432 500 dollárért. A festményt a párizsi székhelyű Obvious Art csoport 
a GAN (Generative Adversarial Networks) számítógépes szoftver segítségével hozta létre, mely 
2014 óta meglehetősen elterjedt adatfeldolgozó programként tűnik fel az újmédia-művészet-
ben. Az Ian Goodfellow és a Montreali Egyetem mérnökei által kifejlesztett GAN gépi tanulást 
(maching learning) alkalmazva alkotta meg egy fiktív történelmi személy, Edmond de Belamy 
arcképét. Az algoritmusok automatikus módon, tizenötezer portréfestmény alapján konstru-
álták meg a nem létező francia férfi reprezentációját, az emberi beavatkozás „pusztán” arra 
korlátozódott, hogy valós emberek választották ki a rendszerbe betáplált portrékat. De vajon 
nem elhamarkodott-e ezen állítólagos mérföldkövek kapcsán mesterséges intelligenciáról, plá-
ne tisztán gépileg előállított műalkotásokról beszélni? Nem kellene-e takarékosabban bánnunk 
az olyan bombasztikus kijelentésekkel, melyek bőkezűen osztogatják az „elsőség” és a „mér-
földkő” címkéit? Elegendő-e a művészet létrehozásához egy adatbázis kiépítése és algoritmu-
sok alapján történő kezelése? Felülmúlhatja-e a technológia az embert a műalkotás terén? Alan 
Turing klasszikus kérdése, miszerint „Tudnak-e a gépek gondolkodni?” (Turing, 1965: 120.) 
végső soron a következőképpen módosítható: Tudnak-e a gépek művészetet létrehozni?

Prométheusz ajándéka

Ábránd volna azt hinni, hogy a gép és a művészet kapcsolata egészen új keletű, mint 
ahogyan azt a mesterséges intelligencia „elsőkben” és „határkövekben” gondolkodó 
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publicisztikai tónusa sugallja. A technológiával kapcsolatos félelmek és ellenérzések 
valamennyi technikai médium történetében felszínre törtek már a fényképezés feltalálásától 
kezdve a filmen át a videojátékig és a számítógépes művészetig; a művészet fogalmának 
állítólagos megszentségtelenítése, az automatizmus, a gépi esztétika ciklikusan visszatérő 
kulcskérdései kísérték a vitákat. Ugyanakkor valóban csak a fotográfiával kezdődik a 
technikai médiumok története? Itt most alapvetően nem is a fénykép olyan, közvetlennek 
tekintett előzményeire gondolok, mint a camera obscura vagy a laterna magica, hanem a 
reneszánsz festmény perspektivikus ábrázolásmódjának technikai segédeszközeire. Vajon 
nem tekinthető-e a mérést és a látvány pontos rögzítését segítő, berácsozott négyzetháló 
maga is olyan technikának, amely gyengíti az ember alkotta manuális festmény és a 
mesterséges intelligencia által létrehozott képalkotás között „mesterségesen” húzott 
határvonalat? Innen nézve az MI és a művészet időnként törvénytelennek gondolt házassága 
nem töréspontot („elsőség”, „mérföldkő”), hanem logikai folytatást jelent, ahol a különbség 
inkább fokozatokban nyilvánul meg. 

Persze az is legalább annyira lényegbe vágó – és alighanem megválaszolhatatlan – kérdés, 
hogy valóban esztétikai tárgyat képes-e létrehozni a mesterséges intelligencia, vagy az 
algoritmusok a művészet imitációját és illúzióját öntik látható formába. Úgy tűnik, az 
Obvious Art inkább ironikus választ ad erre a kérdésre. Jóllehet Edmond de Belamy arcképe 
a hálózati adatbázisba táplált portréfestmények felhasználásával megtévesztően képes 
utánozni a klasszikus kézműves festményt, a szignóként használt matematikai kód és a fiktív 
férfi elmosódott arca inkább a technikai művészet iránti szkepszis felé tereli az értelmezés 
irányát. Ez a fajta arcrongálás vagy arctalanság a Bean című 1997-es amerikai filmvígjáték 
Rowan Atkinson által alakított balfácán teremőrére hajaz, aki véletlenül rátüsszent James 
McNeill Whistler nevezetes, Whistler anyja (1871) című festményére, majd a folt eltüntetése 
közben az arcot is szétkeni. A Belamy-portré Elías García Martínez Ecce homo című 
freskójának hasonlóan komikus felújításával is párba állítható, amely azzal lett nevezetes, 
hogy egy önbizalomhiányban nem szenvedő amatőr „restaurátor” oly módon javított bele a 
falfestménybe, hogy az voltaképpen az eredeti mű paródiája lett. Edmond de Belamy arcképe 
ilyenformán nem annyira a számítógépes technológia apoteózisa, hanem annak karikatúrája, 
amely élesen világít rá a művészi kreativitás és a mesterséges intelligencia közötti 
áthidalhatatlan szakadékra. Amennyiben a nevetés a fölény jele, amint azt Thomas Hobbes 
tartotta, az Obvious Art az emberi értelmet a gépi fölé helyezi, és semlegesíti a technológiai 
disztópiák komolyságát, mert kineveti a mindenütt jelenlévő MI alkotói képességét. Anaïs 
Rolez azáltal vonja meg Edmond de Belamy arcképétől a határkő-szerepet, hogy a festményt 
beilleszti a művészettörténet folyamatába, és Duchamp Biciklikerék (1913) című szubverzív 
installációjával, illetve Jean Tinguely Méta-matics című ironikus gépeivel társítja (Rolez 
2019). Emellett a képet Bergson nevetéselmélete felől értelmezi, aki a mesterkéltségben, 
a gépies merevségben látta a komikum fő forrását, mert a mechanikusságban az emberin 
kívüli mutatkozik meg (Bergson 1994: 37.). A művészethez nem elegendő a puszta materiális 
reprodukció létrehozása; az értelmezés, az elméleti és történeti kontextussal való párbeszéd, 
a kritikai gondolkodás, az ítélkezés, a szabálytalanság ugyanakkor meghaladni látszik a 
(jelenlegi) MI-gyakorlatok „intelligenciáját”. Bár a kortárs elméleti diskurzusokban gyakori 
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vitapont a művészet eltűnésének, de legalábbis gyökeres átalakulásának kérdése (ami 
persze ismét csak a „művészet halála” ősrégi kérdésfelvetésének felmelegítése), a felvetésre 
adott sietős igenek és nemek aligha veszik figyelembe a problémának az „intelligencia” 
és a „kreativitás” körül koncentrálódó bonyolultságát. Az MI unos-untalan az emberi agy 
kiterjesztéseként értelmeződik, jóllehet egy feltámadó Platón, aki a Phaidroszban már az írást is 
külső memóriatárolóként ítélte el, valószínűleg inkább önkéntes lobotómiának tekintené.

Mindazonáltal a mesterséges intelligenciával való művészeti kísérletezések láthatóan az Istent 
játszó ember teremtővágyának bevett forgatókönyvét írják újra. Ezek éppoly régiek, mint a kultúra 
maga: a bibliai bűnbeesés az önlábra álló, teremtő ember vágyából fakadt, akárcsak az embernek 
az értelem szikráját ajándékozó Prométheusz isteni tekintélyt sértő bűnének mondája. Míg 
azonban ezekben a mítoszokban a lázadás, a teremtő szerep átvétele az istenek és a tőle elszakadó 
emberek relációjában játszódott le, addig a technológia ezt az emberek és a gépek viszonyára 
helyezi át. Se szeri, se száma azoknak az irodalmi, képzőművészeti, filmtörténeti műveknek, 
melyek a technológiai félelmeket állítják tengelyükbe, már önmagában ezzel is rámutatva arra, 
hogy a mesterséges intelligencia kortárs kérdésfelvetései hosszú előzménnyel bírnak. „A gépek 
lázadásának” a szörnyteremtés az archetípusa, amely természetesen nem a Terminátor harmadik 
részével (2003) veszi kezdetét. Ide tartozik Löw rabbi agyagból gyúrt homunculusa, a Gólem, Mary 
Shelley 1818-as horrorregénye, a Frankenstein (aki az alcím szerint „modern Prométheusz”), H. G. 
Wells sci-fi regénye, a Dr. Moreau szigete (1896), Stuart Blackton korai robotfilmje, A mechanikus 
szobor és az eszes szolga (The Mechanical Statue and the Ingenious Servant, 1907), de az olyan 
ártatlannak tűnő mesterséges intelligenciák is, mint az életre kelt fabábu, Pinocchio vagy az 1990-
es években gyermekjátékként forgalmazott tamagocsi.

Akár a félelem technofóbiája, akár a pozitív jövőkép technofíliája mozgatja a mesterséges 
intelligencia körüli művészettörténeti érdeklődést, a technológia a gőzgép korától az ember 
fenyegető vetélytársává kezdett válni, ahogyan azt a luddita mozgalmak története fémjelzi. 
Az isten/ember viszonyáról az ember/gép viszonyára történő áthelyeződés figyelhető meg 
abban, hogy a technológiát rendszerint misztikum lengi körül, ennek megfelelően a romantika 
korától piedesztálra emelt fenséges esztétikája  – a nem emberi, az idegen és a megfoghatatlan 
vonzásának és taszításának ambivalenciája – dominálja. A fenséges fölött azonban folytonosan 
Damoklész kardja lebeg, nevezetesen az a rettegés, hogy a demisztifikáció, az adatvizualizáció, a 
racionalizálás és a datafikáció révén felszámolódik (az anti-sublime, az anti-fenséges fogalmának 
újmediális kidolgozásához: Manovich, 2002). Éppúgy, ahogyan Thomas Mann A varázshegyében 
a Madame Chauchat testét átvilágító röntgen modern technológiája Hans Castorp szemében 
szentségtörésként értelmeződik át, mert az átláthatatlan emberi lényeget teszi fenyegetően 
átláthatóvá, a belső titkokat változtatja transzparenssé.

A mesterséges intelligencia tehát a művészetben olyan alapvető kérdéseket vonzott 
gyújtólencseként magához, mint amelyeket a felvilágosodás és a romantika korszakában 
a vadember képviselt, akár idealizált bon sauvage-ként (Rousseau), akár meghódítandó 
instrumentumként (Defoe). Az MI most a technológia és az ember viszonyában ismétli meg 
ezeket a felvetéseket: mi választja el az emberit a nem emberitől; hol végződik a természet, és hol 
kezdődik a mesterséges; megismerhető-e az értelem; kiszámítható-e a tudat (régebbi terminussal 
lélek, újabban neurokémia) működési mechanizmusa.
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Emberi, túlságosan is emberi

Annak ellenére, hogy a mesterséges intelligencia fogalma lépten-nyomon használatos, az 
elméletírók nem vesztegetnek sok időt jelentésének megzabolázására, így nem rendelkezünk 
normatív meghatározással. Éppen ez a fogalmi tisztázatlanság leplezi el az intelligencia 
fogalmában rejlő kétértelműségeket, melyek elsiklanak az igencsak lényeges ontológiai 
különbségek fölött. Magának az elnevezésnek a megszorító jellege („mesterséges”) azt sejteti, 
hogy a fogalom a „természetes”, azaz, gondolom, az emberi intelligenciával van szembeállítva, 
így egy dichotómia képződik meg. A „mesterséges” rendszerint a technológiával függ 
össze, amely mára a számítógépes technológiával vált egyenértékűvé, jóllehet ezek nem 
szükségszerűen szinonim, felcserélhető fogalmak. Ugyanakkor az emberi/gépi szembeállítása 
elfedi azt a nemkülönben súlyos kérdést, hogy vajon a mesterséges intelligencia az emberi 
intelligencia szimulációja vagy pedig egy attól független, dehumanizált értelemről van szó. A 
Turing-teszt koncepciója arra a különbségtételre épült, hogy az emberi tesztalany el tudja-e 
választani egymástól a gépi és az emberi visszacsatolásokat – amennyiben erre nem képes, 
akkor a gép sikeresen tévesztette meg az embert.

Látható módon a mesterséges intelligencia végső mércéje az ember, az emberi gondolkodás 
utánzása, azonban a gépi kommunikáció, a válaszadás képessége önmagában nagy 
valószínűséggel még nem elegendő az intelligencia kritériumaként. Az MI-vel kapcsolatos 
egyik legalapvetőbb kérdésirány, hogy milyen mértékben hasonlít az emberi gondolkodáshoz, 
ám éppen ezért a potenciális válasz nem az intelligencia dehumanizált, emberi mércétől 
függetlenített fogalmának, hanem az emberi intelligenciának a tanulmányozását jelenti. A 
megkülönböztetéshez szükséges volna az ember, a gép, az intelligencia, a tudat stb. fogalmának 
behatárolására, ezek viszonyának precíz kidolgozására, ami azonban az intelligencia-
mechanizmusok megértésének jelenlegi fokán teljesíthetetlen küldetésnek tűnik. Miközben 
a mesterséges intelligencia fogalmát az emberi értelemmel igyekeznek szembeállítani, az 
paradox módon emberi, túlságosan is emberi koncepció marad.

Mindezen ellentmondások folytán egyes teoretikusok szerencsétlennek tartják a 
mesterséges intelligencia elnevezést, és alternatív terminusokat javasolnak helyette. Az MI-t 
rendszerint vagy úgy határozzák meg, hogy az emberi intelligenciát szimulálja, vagy pedig úgy, 
mint ami formalizált matematikai műveletekkel kiküszöböli az emberi információfeldolgozás 
korlátait. Utóbbi definíció szerint az MI számítási műveletekben felülmúlja az emberi 
intelligenciát, ám az üres vagy többértelmű szemantikai jelek megértése terén súlyos gátakba 
ütközik, mivel a gondolkodás olyan komplex folyamat, amely identitástudatot, rugalmasságot 
és sok egyebet feltételez. A „mesterséges” félrevezető konnotációjának kiküszöbölésére 
David Poole, Alan Mackworth és Randy Goebel klasszikus munkájuk bevezetőjében a 
„mesterséges intelligencia” elnevezés helyett pontosabbnak találják a „számítási intelligencia” 
(computational intelligence) elnevezést:

„Mesterséges intelligencia (MI) a bevett elnevezése annak a területnek, melyet mi 
számítási intelligenciaként (SZI) határozunk meg, mert a »mesterséges intelligencia« 
kifejezés sokféle zavar forrása. A mesterséges intelligencia valódi intelligencia? Talán 
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nem, ahogyan a mesterséges gyöngy is hamis gyöngy, nem pedig igazi gyöngy. Talán 
jobb név lenne a »szintetikus intelligencia«, mivel végső soron a szintetikus gyöngy 
nem lehet természetes gyöngy, ugyanakkor valódi gyöngy. Mivel azonban azt állítottuk, 
hogy a természetes és a mesterséges (vagy szintetikus) rendszerek megértését tűztük 
ki alapvető tudományos célként, inkább a »számítási intelligencia« nevet részesítjük 
előnyben.” (Poole–Mackworth–Goebel, 1998: 1–2. – saját fordítás)

Az emberi és a gépi intelligencia közötti különbség hangsúlyozása érdekében 
tanulmányomban MI-n SZI-t értek, ám a közöttük lévő bonyolult viszonyrendszert, 
összefonódást jelzi a szerzők későbbi megállapítása, miszerint „[a] »mesterséges« 
melléknévtől való tartózkodás másik oka, hogy szimulált intelligenciát jelent” (Poole–
Mackworth–Goebel, 1998: 2. – saját fordítás), ahol a szimuláció tárgya az emberi értelem.

Russel és Norvig az MI szüntelen emberi mérce szerinti megítélése okán módosít a 
perspektíván, és elkülönít egy dehumanizáltnak vélt megközelítést. A szerzőpáros az 
emberi módon, továbbá a racionálisan gondolkodó, illetve cselekvő rendszerek kategóriái 
alapján az MI nyolcféle meghatározását veszi górcső alá, melyekből kiviláglik, hogy az 
elméletalkotók főként a racionális következtetést és viselkedésmódot tekintik az intelligencia 
fő kritériumainak (Russel–Norvig, 2005: 2–4.). Poole, Mackworth és Goebel munkájához 
hasonlóan ők is szembeállítják egymással az emberközpontú és a racionalitás-centrikus 
(matematikai) megközelítésmódot, és ez utóbbi képezi vizsgálatuk tárgyát: „Könyvünk 
tehát a racionális ágensek általános elveire és a létrehozásukhoz szükséges komponensekre 
koncentrálódik.” (Russel–Norvig, 2005: 4.)

Kérdés azonban, hogy szigorú értelemben mennyire lehetséges elkülöníteni egymástól az 
ember- és az ettől eltérőként tételezett racionalitás-centrikus irányzatokat. Russel és Norvig 
figyelmeztetnek arra, hogy „[a] pszichológusok megerősítették azt a gondolatot, hogy az 
ember és az állatok információprocesszáló gépezetnek tekinthetők” (Russel–Norvig, 2005: 
23.). Poole, Mackworth és Goebel is erre a kereszteződésre utalt, amikor a mesterséges 
intelligenciát végső soron nemcsak számítási, hanem szintetikus intelligenciának tekintették.

A szintetikus intelligencia eminens példája a kiborg, amely rendelkezik egy tágabb és egy 
szűkebb jelentéssel. Tágabb értelemben ide sorolható az élőlény és a holt anyag valamennyi 
ötvözete, nemcsak a sci-fi alkotásokból, cyberpunk regényekből/filmekből ismert disztópikus 
replikánsok, hanem az emberi protézisek, a kampós kézzel rendelkező kalózok, a műfoggal 
vagy szívritmus-szabályozóval élő emberek, de a bibliai teremtésmítosz alapján lényegében 
az egész emberiség kiborgokból áll, mivel az ember a föld porából született és az élet leheletét 
lehelték az orrába (1. Móz. 2:5–7.). Speciális értelemben azonban a kiborg fogalma a gépi 
irányítású eszközök (leánykori nevén: kibernetika), főként a robotika számára van lefoglalva. 
Az MI utópista futurológusainak olyan populáris guruit parafrazálva, mint Ray Kurzweil, 
immár nem „a szingularitás küszöbén” vagyunk (vö.: Kurzweil, 2013), hanem benne állunk 
a szingularitásban, ahol a gépi lények nem a jövőt, hanem a jelent képviselik. Vajon nem 
tekinthető-e kibernetikus organizmusnak az a hétköznapi bakfis, aki a nap 24 órájában 
intravénásan bekötött okostelefonját püföli vagy amikor apa GPS hiányában a kukoricásba 
hajtja a kocsit? Amíg egy korábbi fázisban a protézis külső technikai pótlást jelentett, addig 
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a számítástechnikai kiborgok időszakában már a testtől elválaszthatatlan immateriális 
információk felé tolódik el a hangsúly, amit a Mátrix automatikusan betöltődő programjai 
vetítettek előre. A hibriditás, a transzhumán létforma megtorpedózza azt az ellentétpárt, 
amit a természetes és a mesterséges intelligencia, az ember és a technológia szembeállítása 
implikál.

Leo Marx a technológia fogalomtörténetének vizsgálata során arra a következtetésre 
jut, hogy az 1840-es évektől kezdődően a technológiai innováció a társadalmi haladás 
ideológiájával kapcsolódott egybe, elmosva a határvonalat az eszközhasználat és a politikai 
következmények között (Marx, 2010: 566.). Azzal magyarázza a fogalomnak az 1930-as 
évekre történő népszerűvé válását, hogy míg a mechanika a kézi erejű, fizikai munkára 
vonatkozott, a technológia magasabb szintű tudásszerveződést foglalt magában. Marx szerint 
a vasúthálózatok kiépülésének időszakában a technológia kilépett a puszta instrumentális 
jelentés köréből és komplex szociokulturális rendszerbe ágyazódott (technikai szakértelem, 
munkaerő, üzemszervezés, intézményesülés, standard időzónák), így a szociokulturális 
rendszer eltörli a különbséget a tudás és a gépek között (Marx, 2010: 568.). Aligha meglepő, 
hogy a szerző Martin Heidegger technológiakritikai tanulmányának nevezetes bonmot-
ját választja jelöletlen mottójaként: „a technológia lényege semmi esetre sem valami 
technológiai” (lásd: Heidegger, 1977: 4.).

Míg a gépek emberi aspektusára emlékeztető Leo Marx a technológia, az emberi intelligenciát 
információfeldolgozó gépnek tekintő pszichológusok az ember felől bontogatják vissza az 
ember és a gép közötti dichotómiát. Amennyiben az emberben a gép, a gépben pedig az 
ember tükröződik vissza, óhatatlanul parttalanná válik a mesterséges intelligencia fogalma. 
Ahogyan nem a Watson nevű gép, hanem az azt létrehozó szakemberek diadalmaskodtak a 
Jeopardy! című vetélkedőben, úgy Edmond de Belamy portréját sem a GAN szoftver, hanem a 
szoftvert létrehozó alkotók kreálták. Így a mesterséges intelligencia és az újmédia-művészet 
kapcsán nem annyira az ember és a gép szétválaszthatóságának kellene az elsődleges 
kérdésirányokat uralnia, hanem annak, hogy a művészek – vagy a művészet feltételezett 
eltűnése és a reneszánsz ember potenciális visszatérése okán óvatosabban fogalmazva: a 
kreátorok – milyen módon használják a technológiákat arra, hogy reflektáljanak a kortárs 
emberi (vagy Leo Marxszal szólva: szociokulturális) kihívásokra. 

Poétikus tekhné

A művészet persze nem pusztán a technológiai–társadalmi kihívások aktuális reflexiójának 
feladatát láthatja el, hanem utólagos időpozícióból meglepően pontos előrejelzéseket is 
adhat, mint azt Aldous Huxley, George Orwell, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov vagy Stanisław 
Lem művei tették. A science-fiction alkotások nemcsak prognosztizálnak, hanem egyúttal 
megvalósítandó ötleteket is kínálnak a tudomány számára, ahogyan Jules Verne regényei 
a holdutazást vagy a tengeralattjáró-építést mozdították elő, vagy ahogyan Verne először 
csak 1994-ben megjelentetett regénye, a Párizs a 20. században (Paris au XXe siècle) 
meglehetősen hasonló kommunikációs hálózatot ír le, mint az internet (annak fejlesztésére 
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viszont nem lehetett hatással, mivel a sci-fi mintegy száz évig kiadatlanul hevert). Utóbb a 
Star Trek televíziós sorozat katalizálta a később mindennapossá váló eszközök (mobiltelefon, 
táblagép, a Sirihez hasonló intelligens személyi asszisztensek, a hálózatba kapcsolt kamerák) 
megvalósítását. A sci-fi filmek területén az eredeti és a másolat kérdése mindig is központi 
szerepet töltött be, amint azt a Metropolis (Fritz Lang, 1927) ál-Máriája mutatja, de 
megfigyelhető az eltolódás az ember és a gép, az eredet és a másolat szétválaszthatatlansága 
felé. A Páncélba zárt szellemben (Ghost in the Shell, Osii Mamoru, 1995) a neurokibernetika 
révén a Bábjátékos már az emberi tudatba hatol be, az eXistenZ-ben (David Cronenberg, 
1999) a játékot az emberi organizmusba ültetik, míg a Baudrillard-féle szimulákrumelmélet 
inspirálta Mátrixban a kék pirula a határátlépést szolgálja (utóbbi film azonban inkább 
kilúgozza Baudrillard-t, mivel a szimulákrumban a francia filozófus szerint nincs eredet). A 
technológiával szembeni szorongást az istentől elszakadó ember mitológiáját újragondoló, 
adott esetben felvizező filmek döntően háromféle módon reprezentálják. Egyrészt a gépek 
nem engedelmeskednek, fellázadnak alkotójuk ellen, ezt mutatja például a 2001: Űrodüsszeia 
(2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968), a Tron, avagy a számítógép lázadása (Tron, 
Steven Lisberger, 1982). Másrészt a gépek emberre is támadnak, amire a Szárnyas fejvadász 
(Blade Runner, Ridley Scott, 1982), a Terminátor (Terminator, James Cameron, 1984) vagy az 
Én, a robot (I, Robot, Alex Proyas, 2004) a példa. Harmadrészt pedig a gép önvédelemként száll 
szembe az emberrel, mint az a Páncélba zárt szellemben látható. A mitológiai és fantáziabeli 
szörnyek, monstrumok szerepét az MI-filmekben láthatóan a technológia új démonjai vették 
át, ilyenformán a félelem struktúrái nem, csak azok szereplői cserélődtek le.

Bármennyire is visszatérő téma a mesterséges intelligenciára reflektáló filmekben az ember 
fölé kerekedő technológia, a néző fizikai értelemben csak külső befogadó marad, akinek 
nincs módja megtapasztalni a műbe való beavatkozás élményét. Ezzel szemben az újmédia-
művészetben, legyenek azok digitális installációk, online és offline videojátékok vagy hálózati 
projektek, közvetlen immerzió lehetséges a gép és az ember között, ami felveti az autonómia, 
a nyitott mű, a szerzőség és a visszacsatolás stb. kérdéseit. Korábban ezt a döntő jelentőségű 
változást „interaktív fordulatnak” kereszteltem el, és amellett érveltem, hogy a számítógépes 
(fizikai) interakció beteljesítette a 20. századi művészettörténetnek és filozófiának a befogadóval 
való dialógus kiterjesztésére vonatkozó vágyait (Gerencsér, 2017: 142–162.).

A számítógépes interaktivitás azért kiváló terepe a mesterséges intelligenciára vonatkozó 
művészeti reflexióknak, mert a művészi kreativitás a gépi kreativitással kapcsolódik 
össze, ahol a tudomány és a művészet felületesen vagy ténylegesen a reneszánsz ideálra 
emlékeztetve egymásba olvad. Míg a filmes reprezentációban az MI fikció, addig az újmédia-
művészetben kézzelfogható valóság, és már most előrebocsátható, hogy utóbbi a legkevésbé 
sem hasonlít a sci-fi utópiákhoz.

A korai, analóg és digitális eszközöket egyaránt alkalmazó számítógépes művészetben 
(computer art) az Obvious Art említett művének prototípusaként Harold Cohen a mesterséges 
intelligenciát festményekhez használta fel. 1973-ban kifejlesztett, de évtizedeken át 
folyamatosan módosított AARON nevű programját művészi kompozíciók létrehozására 
igyekezett megtanítani (King, 2004: 112.). Cohen a fénykép és a mozgókép nyomdokain 
haladva az automatikus képalkotás lehetőségeit kutatta, melyek a sokféle CGI-technikában 
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vagy a fázisrajzok automatizált megalkotását lehetővé tevő Flash szoftverben öröklődtek 
tovább (a Flash-nek az online kultúrában betöltött kulturális szerepét korábban részletesen 
tárgyaltam: Gerencsér, 2016: 27–40.). A hetvenes évektől a videojáték-ipar megszületésével 
a géppel való interakció új irányzatai emelkedtek fel, melyek a robotikát művészi céllal 
kiaknázó korai digitális installációkban folytatódtak. A trendek tehát a kép felől a test, 
a körüljárhatóság, a taktilitás és a befogadói irányíthatóság felé tolódtak el. Mark Hansen 
ebben egy olyan paradigmatikus elmozdulást lát, amely nem az egyetlen nézőpontot és a 
négyzetes keretet preferáló film vizuális hagyományát követi: ezek „az alkotások oly módon 
vonják be a testet, ami különösen a filmet megelőző történeti szakaszban volt meghatározó” 
(Hansen, 2011: 192.).

A kilencvenes évek közepétől az internetes művészet (net art) hálózati irányításon keresztül 
tette elérhetővé a mesterséges intelligenciát alkalmazó projekteket, melyek alapvető formája 
a szoftverművészet, a generatív művészet, a távjelenlét és a robotika, általában pedig az 
automatizmussal való – hol komoly, hol ironikus – játék volt. Bár a generatív művészet és 
a szoftverművészet többszörösen érintkezik egymással, nem tekinthető szinonimnak. 
A generatív művészet teoretikusa, Philip Galanter az autonómiát tekinti a distinkció fő 
feltételének:

„A generatív művészet bármilyen művészeti gyakorlatra utalhat, ahol a művész olyan 
rendszert használ, mint a természetes nyelv szabályai, a számítógépes program, a gépi 
vagy egyéb procedurális találmányok, melyek az autonómia bizonyos fokával hoznak 
létre műalkotást vagy működnek közre abban.” (Galanter, 2003 – saját fordítás)

Vagyis olyan procedurális alkotásokat jelöl ezzel a meghatározással, ahol a folyamatok 
az utasítások előre meghatározott szabályai alapján, de a végeredményt tekintve 
kiszámíthatatlanul történnek. Ennek az alkotási módnak az előzménye a fraktálművészet és 
az automatikusan létrehozott geometrikus művészet volt, utóbbi úttörői az együttesen „3N”-
ként jelölt Michael Noll, Georg Nees és Frieder Nake. Míg a generatív művészet nem feltétlenül 
számítógépes (amint ezt például a dadaisták vagy John Cage nem digitális, utasításokon 
alapuló véletlenszerű munkái mutatják), addig a szoftverművészet szükségszerűen 
számítógépes. A generatív művészet kimenet-központú megközelítésével szemben Florian 
Cramer úgy határozza meg a szoftverművészetet, mint amely nem feltétlenül jár generatív 
aspektussal. Itt a számítógépes program kódjára irányul a figyelem, maga a szoftver képezi 
a műalkotást, és nem az a cél, hogy valamilyen hatékony eredményt produkáljon: „…a 
szoftverművészet általánosságban olyan művészetként határozható meg, amelynek anyaga 
a formális utasítás kódja, és/vagy amely a szoftver kulturális aspektusaival foglalkozik” 
(Cramer, 2002 – saját fordítás). Ilyenformán Vuk Cosić ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange) mozgóképei kimenet-központúak, míg Cornelia Sollfrank 
nevezetes munkája, a net.art generator (1997) ironikusan játssza ki önmaga ellen a generatív 
aspektusokat. A másik oldalról pedig önmagában is beszédes, hogy a linzi Ars Electronica 
fesztiválon 1999-ben a Golden Nica-díjat a bírálók a Linux operációs rendszernek ítélték 
oda, melyet hagyományosan nem művészeti alkotásnak, hanem pragmatikus eszköznek 
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tartunk. Ezzel a döntéssel a zsűri a programra művészetként, szoftverművészetként hívta fel 
a figyelmet, melyet nem az eredményesség oldaláról ítélt meg. A szoftverművészet speciális 
ága a böngészőművészet (browser art). A korai net art színtérben kitüntetett figyelmet 
kapott a hagyományos böngészők alternatíváját nyújtó, az adatok közötti kapcsolati hálókat 
vizualizáló The Web Stalker (1997), amely „így lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a 
honlapokat és azok tartalmait teljesen más interfészen keresztül láthassa” (Greene, 2004: 
85. – saját fordítás).

A mesterséges intelligencia kortárs esztétikai alkalmazását helyezte előtérbe a technológia, 
a művészet és a társadalom szimbiózisának szentelt Ars Electronica fesztivál Médiaművészet 
a természetes és a mesterséges intelligencia között (Media Art between Natural and Artificial 
Intelligence) című 2017-es kiállítása, amely szándéka szerint „átfogó képet nyújt a gépi 
tanulás és az MI jelenlegi művészi formáiról” (Stocker–Schöpf–Leopoldseder, 2017: 58. – 
saját fordítás). Az alábbiakban a kiállítás anyagát négy nagyobb kategória köré gereblyézve 
és alapkérdéseiket körüljárva igyekszem tárgyalni, aminek nyomán – reményeim szerint – 
további, általánosítható következtetések vonhatók le.

1. Virtuális életek
A 2017-es kiállítás egyik domináns tendenciáját a robotika segítségével konstruált 

életimitációk alkották, melyek azon filozófiai kérdés felé orientálódtak, hogy mennyiben 
képes az ember a technológia segítségével a teremtő szerepét magára vállalni. A 2000-es 
évek újmédia-művészeti diskurzusában nagy port vert fel a brazil Eduardo Kac transzgenikus 
művészete, különösen az Alba (2000) című munkája, amely/aki egy genetikailag módosított, 
medúzával keresztezett, így zölden fluoreszkáló nyúl volt. Miközben a kritikusok etikai 
oldalról bírálták Kac hibrid élőlényét, Kac arra emlékeztetett, hogy az állattenyésztés, a 
genetikai alapú nemesítés az ember régmúltjába nyúlik vissza, így a bináris oppozíciók 
megkérdőjelezése nem a biorobotok és genetika korának privilégiuma.

A svájci Alexia Léchot hálózati eszközökön kívüli, csak fizikai jelenléttel megtapasztalható 
Deltu (2016) című projektje a videojáték diskurzusát antropomorf robotikával ötvözte. Az 
interaktív installációban két iPaden keresztül kommunikál egymással a gép és az ember, és – 
a hagyományos hierarchiát látszólag megfordítva – utóbbinak gyorsuló ütemben utánoznia 
kell a gép által végrehajtott műveleteket – tükörképben. Amennyiben az ember túl sokat 
hibázik, a Deltu hátat fordít az emberrel való dialógusnak, és szelfiket készít saját Instagram-
oldalára, ami ironikusan játszik rá a külvilág kizárásával és kompenzációként a technológiához 
való odafordulással kapcsolatos szorongásokra. Miközben a kedélyállapot megváltozása 
klasszikusan emberi attribútumként tételeződik, a Deltu felbosszantása a hibák számától függ, 
azaz mesterségesen kalkulálható. Ezzel szemben pontosan a kiszámíthatatlanság és a gépi 
precizitással ellenkező hibázás tekinthető organikusan emberinek, így itt egy olyan „második” 
természettel találjuk magunkat szembe, amely valójában nem képes az embert modellezni. A 
gép „fejcsóválása” és „sértődékenysége” csak idézőjeles, így dehumanizált voltával mutat rá az 
MI korlátaira. Léchot műve felszínre hozza az ember antropológiai meghatározhatóságának, 
a poszthumanista filozófiai irányzatoknak, a gépi utánzás kérdésének és a művészet/
technológia teremtőelvének számos kulcsfontosságú kérdését. Azokkal a művészi reflexiókkal 



82

Gerencsér Péter

állítható párhuzamba, melyek a matematikai kiszámíthatósággal szemben az emberi 
kreativitásban döntőnek tekintik a kalkulálhatatlanságot. Parodisztikusan mutat rá erre a 
belga Wim Delvoye Cloaca című gigantikus installáció-sorozata, amely az emésztőrendszert 
modellezve az ételeket változtatja székletté, felidézve Donna Haraway „technoemésztés” 
fogalmát (Haraway, 2005: 121.). Bármennyire is ironikus Delvoye műve, az ürülék olyan 
kulcsfontosságú motívum, amely végső soron az organikus és a nem organikus határvonalaira 
kérdez rá. Hasonló szellemesség jellemzi a svéd youtuber, Simone Giertz házilag barkácsolt 
robotjait, melyek ügyetlenségükkel mutatnak rá a gép és az ember különbségeire, a gép 
paródiája egyúttal a technológiától való félelmet is semlegesíti.

A holland Daniel de Bruin Neurotransmitter 3000 című szimulációs projektje egy olyan 
hét méter magas erőgép, amely űrhajós szimulátorra emlékeztet. A gépet az emberi testre 
szerelt érzékelőkön keresztül biometrikus adatok irányítják (testhőmérséklet, pulzusszám, 
izomfeszülés), az ember és a gép kölcsönösen reagál egymás változásaira. A projekt 
megkérdőjelezi a szerves és szervetlen, az élő és a holt közötti különbségeket, és nemcsak 
a kiborg Haraway-féle koncepcióját idézi (Haraway, 2005), de a transzhumán entitásokat is 
előrevetíti. A 2019 szeptemberében rendezett Ars Electronica kiállításon bemutatott Looking 
through the Eyes of a Tesla Driver Assistant című projekt viszont nem az emberi, hanem a 
gépi nézőpontot imitálja. A greentheonly és a DamienXVI becenevekre hallgató két hacker 
megszerezte az önvezető Tesla-autók pilot-verzióját, és kamerákon, érzékelőkön, radarokon 
és képernyőn megjelenő adatokon keresztül szemléltetik a rendszernek a humán és a 
poszthumán választóvonalak kérdését feszegető működését.

Jóval kritikusabban közelíti meg a robotikával kapcsolatos technooptimizmust az osztrák 
Emanuel Gollob Robot, Doing Nothing című projektje. Ahogyan egykor Vörösmarty a 
Gutenberg-galaxissal kapcsolatban azt a médiatörténeti kérdést tette fel, hogy „Ment-e a 
könyvek által a világ elébb?”, úgy ez a munka a hasonló kérdést a robotikára vonatkoztatja. 
Miközben a digitális technológia állandó jelenlétet és adatok bőségszaruját vonja maga után, 
Gollob megkérdőjelezi ezek társadalmi hasznosságát és hatékonyságát. 

2. Adatbázis alapú művészeti hálózatok
A másik tendencia azt a kérdést veti fel, hogy képesek-e a gépek művészeti alkotás értelmezé-

sére és létrehozására. Minthogy a technológiai önműködés, az automatikus képalkotás és -rög-
zítés nem a digitális számítógéppel veszi kezdetét, hanem egészen a fényképezés megjelenéséig 
vezethető vissza, a régi kérdésfelvetések új csomagolásban térnek vissza. Az ide sorolható mű-
vek nagy mennyiségű adatok tárolására, kiválasztására, számítástechnikai elemzésére és há-
lózatokba kapcsolására épülnek. Az adatbázis-logikát nagy hatású elméletében Lev Manovich 
értelmezte olyan új kulturális paradigmaként, amelynek a narratívával szembeni nem lineáris, 
változtatható, fragmentált, hiperlinkekkel összekapcsolt elve messze ható következményekkel jár 
az emberi gondolkodásra (Manovich, 2009).

Anna Ridler az Usher ház vége (Fall of the House of Usher, James Sibley Watson, 1928) című né-
mafilmes Poe-adaptációt MI-adatbázis révén animációként alkotta újra, de a mű éppúgy a filmes 
diskurzus keretein belül marad, mint Terence Broad filmje, a Blade Runner – Autoencoded vagy Pı-
nar Yoldaş török művésznek a poszthumán életet egy cicus kormányzásán keresztül humorosan 
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prezentáló projektje, a Kitty AI. Mario Klingemann X Degrees of Separation címmel a hálózatelmé-
let „hat lépés távolság” néven elhíresült koncepciójához hasonlóan egymástól látszólag távol eső 
műalkotások alapján próbál meglepő vizuális-tematikai kapcsolódási pontokat keresni, összeköt-
ve a mesterműveket a hétköznapi alkotásokkal. A művészeti adatbázis nem véletlenül emlékeztet 
a világ vizuális művészetének elérhetőségét célzó Google Art Projectre, mivel ez is a Google Arts 
& Culture megbízásából született. 2017-ben hasonló logika működtette Klingemann és a Google 
másik projektjét, az Art Selfie-t, mely felhasználói önarcképeket kombinált műalkotásokkal. Ana-
lóg ezzel az olasz Fabrica Recognition című projektje, amely aktuális fotókkal hasonlította össze 
a Tate múzeum műalkotásait (például a Reutersnek a lundi katedrálisba érkező Ferenc pápáról 
készített fotóját George Frederic Watts Daphné című szobrával), az X Degrees of Separationhöz ké-
pest azzal a különbséggel, hogy számítási műveletekkel racionalizálta a megfelelési fokokat (szín, 
kompozíció, a tartalmi elemek mérete). Ugyanakkor az X Degrees of Separation és a Recognition 
mesterséges intelligenciája csak a képek tartalmi összetevői alapján képes művek párosítására, 
az esztétikai összefüggések, nem látható jelentések párhuzamainak felismerésével adós marad. 
Márpedig ezzel a különbséggel, melyet a művészettörténet az ikonográfia és az ikonológia szétvá-
lasztásával írt le, kezdődik az esztétikai-kulturális értelmezés.

Hasonló probléma jelentkezik Michel Erler Deep Learning Kubrick című projektjénél, amely a 
képfelismerési szoftver adatbázisát hasznosítva elemzi és értelmezi Stanley Kubrick filmjeinek 
heterogén elemeit, és nyilvánvaló hommage-a Kubrick és az MI kapcsolatának. (Az AI – Mester-
séges értelem című filmet eredetileg Kubrick tervezte leforgatni, ám halála után, akaratának meg-
felelően, Steven Spielberg valósította meg.) Ám azzal, hogy a Deep Learning Kubrick algoritmusai 
képtelenek a filmeket körülvevő kulturális kontextusok interpretációjára, a gépi és az emberi tanu-
lás különbségeit, az MI jelenlegi különbözését világítják meg az emberi értelemhez képest. Ugyan-
ez figyelhető meg a Refik Anadol Archive Dreaming című projektjénél is, mely hiába vállalkozik 1,7 
millió hálózatba kapcsolt, egyedi dokumentum rendszerezésére, az emlékezés folyamatát látható 
kapcsolatokon keresztül materializáló munkánál a felidézés és az asszociáció csupán metafora. 
Jake Elwes Latent Space című művében a mesterséges intelligencia „tudatalattija”, „rejtett tere” vagy 
álmodozása szintén pusztán bombasztikus metaforákkal elleplezett szemfényvesztés, amikor az 
emberi agyat állítólagosan szimulálva a felhasznált 14,2 millió fénykép alapján hoz létre álomszerű 
absztrakt képeket. Utóbbi művek rámutatnak az MI-alkotások azon gyakorlatára is, hogy az emberi 
értelemből származó kifejezések itt legtöbbször csak retorikai bűvészmutatványok.

Az affirmatív munkáknál lényegesen bizalmatlanabbul fordul a művészet és az MI viszonyá-
hoz Robbie Barat, aki nem pusztán arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy általa festői 
tájképeket, emberi aktokat hozzon létre, melyek időnként megtévesztően jól imitálják a festésze-
ti stílusokat, hanem egyúttal arra is, hogy az algoritmusok felismerjék a hamisításokat (online 
munkáihoz: https://robbiebarrat.github.io/). Így aztán műveinek alapvető kérdése az alkotásról 
a tanulás folyamatára és a kritikára helyeződik át.

3. A megfigyelő módszerei
A digitális művészetben és különösen a hálózati művészetben mindig is kitüntetett szerepet 

foglalt el a megfigyelés, az adathalászat, az állami voyeurizmus témája. Még az olyan nagy 
internetes cégek, mint a Google és a Facebook, valamint a Big Data kereskedelmi felhasználását 
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politikai célokra konvertáló gyakorlatok előtt a kormányzati megfigyelési technikák 
paródiáját nyújtotta a Radical Software Group (RSG) Carnivore (2001) című projektje, míg 
Heath Buntingnak a brit Tate Modern megbízásából készült BorderXing (2002) című műve 
vizuális útinapló formájában fricskázta meg a határátlépések hatósági ellenőrzését.

Az Ars Electronica beválogatott darabjai folytatják ezt a kritikus megközelítést. Derek Cur-
ry és Jennifer Gradecki Crowd-Sourced Intelligence Agency című projektje olyan alkalmazás, 
amely tudományos kutatások, kiszivárgott információk és technikai útmutatók alapján igyek-
szik hűen modellezni az intelligens ügynököknek a közösségi médiában posztolt tartalmakat 
nemzetbiztonsági kockázatok szerint osztályozó tevékenységét, hogy ezáltal hívja fel a laikusok 
figyelmét a tudatosabb médiahasználatra. Vagyis az állami megfigyelést egyfajta inverz meg-
figyelésre cserélte, ahol a megfigyelőből lesz megfigyelt. A CSIA-projektnek különösen a Do-
nald Trump elnökválasztási kampánya körüli adatelemzési botrány, a Cambridge Analytica és a 
szentpétervári székhelyű Internet Research Agency nevű nem államinak álcázott trollszervezet 
ebben játszott szerepe, valamint az online adatforgalom és a térkamerák együttes adataiból 
felépülő kínai társadalmi kreditrendszer (Social Credit System) adott referenciális olvasatokat. 
A mesterséges intelligencia szempontjából a CSIA a hibákra irányítja rá a figyelmet azzal, hogy 
a tanuló algoritmusok automatizálásával a potenciális veszélyek felismerése és rendszerezése 
gyakran akadályokba ütközik, mert a rendszer a viccekkel, az iróniával nem képes mit kezdeni. 
Ezek felidézik azokat a valós baklövéseket, amikor egyes automatizált alkalmazások például 
fedetlen női melleket ábrázoló festmények reprodukcióit törölték közösségi oldalakon, mert 
nyílt szexuális tartalomként azonosították azokat.

A White Collar Crime Risk Zones című MI-projekt szintén a visszájára fordítja a kormányzati 
megfigyelést. Sam Lavigne, Brian Clifton és Francis Tseng baloldali irányultságú munkája 
a kockázatelemzés és a térinformatika módszereit alkalmazza, s azt az állami bűnüldözői 
gyakorlatot figurázza ki, amely aránytalanul kriminalizálja a szegények és a nem fehér 
közösségek által lakott zónákat az USA-ban. A WCCRZ az Egyesült Államokban ismertté vált 
fehérgalléros, sőt fehér fehérgalléros bűncselekmények adatbázisát viszi kereshető térképre, 
hogy ezáltal előre jelezze azokat a kockázati helyszíneket, ahol pénzügyi bűncselekmények 
valószínűsíthetők.

4. Deepfake
Jóllehet az eredet nélküli másolat csak a digitális kultúrában vált a hétköznapok akut 

problémájává, a filozófiában és a művészetben a megtévesztés, a hamisítás, a szimuláció, a 
trompe l’oeil Zeuxisz szőlőfürtje óta szerves részét képezte az esztétika kulcskérdéseinek 
(összefoglalóan: Radnóti 1995). Az újmédia-művészetben Vuk Ćosić 1996-os hamisított 
CNN-oldalától, a Net art per se-től kezdve a Vatikán honlapjának szövegébe észrevétlenül 
pornografikus tartalmakat csempésző 0100101110101101.org közösségen át az eToy 
művészcsoport vállalati paródiájáig széles a skála. Az Ars Electronica kiállítása egyaránt 
reflektált a kép- és videóhamisítást lehetővé tevő deepfake technológiára és az eredet nélküli 
másolatok baudrillard-i kérdésére.

Utóbbit talán legpregnánsabban Mike Tyka Portraits of Imaginary People című munkája 
fémjelzi. A projektben a művész a teremtésnek a romantikus esztétikában gyökerező kon-
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cepcióját tovább hagyományozva nem létező emberek portréját hozza létre GAN neurális há-
lózati technológia segítségével. A GAN egyszerre tartalmaz generatív és tartalomfelismerési 
modult; utóbbinak az a célja, hogy megállapítsa: mesterséges vagy valódi-e egy adott tarta-
lom. Ez a Turing-tesztre emlékeztető módszer – Robbie Barat műveihez hasonlóan – rendel-
kezik egy művész és egy műítész szereppel, a tanulás alapján folyamatosan fejlődő generátori 
és felismerői modul pedig versenyt fut egymással a hamisítás felderítése, illetve elleplezése 
érdekében. Miközben azonban a gépi algoritmus számára nehezen különböztethetők meg a 
mesterséges elemek, az emberi szem számára a „nyugtalanság völgyének” (uncanny valley) 
nevezett hatás következtében rögvest nyilvánvalóvá válik a turpisság, mert a mégoly realisz-
tikus arcokat is üresnek, merevnek, élőhalottnak látja. A 2019. évi Ars Electronicán viszont be-
mutatták a Xinhua kínai állami hírügynökségnek a 2018 novemberében debütált mesterséges 
hírolvasóját, mely az emberi arckifejezéseket, izommozdulatokat hitelesen imitálva a „nyug-
talanság völgyét” is megpróbálta kiküszöbölni (a valós embernek látszó hírolvasóról készült 
videót lásd a New China TV YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=eB-
29ZVDOFfU).

A hitelességdeficit és a teremtés kérdését helyezi fókuszpontba az amerikai Gene Kogan Se-
lection of Real-Time Neural-Image Transformations című munkája is, amely ikonikus festmé-
nyekre alkalmazza a pastiche, a stílusimitáció mesterségesen előállított formáját. Mona Lisa – a 
digitális transzformációkban egyébként is előszeretettel alkalmazott – képét például az egyip-
tomi hieroglifák, a Rák-köd, a Google-térkép, a posztimpresszionizmus és a kubizmus alapján 
alkotja újra, ami azonban – bár felveti a kézműves módszerek automatizálásának kérdését – 
nem tűnik többnek szórakoztató játéknál.

Ezzel szemben az álhírek és a valós idejű hamisítás politikai használatának fényében kap ki-
emelt jelentőséget a Synthesizing Obama: Learning Lip Sync from Audio címmel elhíresült vi-
deó, melyet 2017-ben a Washingtoni Egyetemen Supasorn Suwajanakorn, Steven M. Seitz és 
Ira Kemelmacher-Shlizerman kutatócsoportja fejlesztett ki (a projekt technikai leírása: Suwa-
janakorn–Seitz–Kemelmacher-Shlizerman, 2017: 1–13.). A videó előállítása során mesterséges 
intelligenciát használtak az akkori amerikai elnök arckifejezéseinek manipulálására, és olyan 
hangsávot társítottak a vizuális elemekhez, amely az ő szájából a valóságban sohasem hangzott 
el. A neurális hálózatoknak a mélytanulás (deep learning) önfejlesztő algoritmusaival való páro-
sítása a korábbi próbálkozásokhoz képest professzionálisabb fotorealisztikus minőségben volt 
képes az érzékszervek megtévesztésére, ami a szimulákrumok világát a hétköznapok szintjére 
szállította le. Jóllehet a Baudrillard-féle elképzeléssel szemben rendelkezik eredettel, az önta-
nuló rendszer által generált hamisítvány a propaganda és a digitális manipuláció új generációja 
előtt törte az utat, ami immár a nem celebritásokat is érinti. Az Obama-videó nem pusztán a 
politikai befeketítés és a hétköznapi szereplők zsarolásának új eszközére mutat rá, hanem arra 
a logikára is, hogy a művészetet és a háborút ugyanúgy a megtévesztés vezérli.

Összevethető ezzel a széles nyilvánosságot kapott kamuvideóval a 2019-es Ars Electronica 
kiállításon bemutatott face2face című projekt, melynek során a tervező, Matthias Nießner valós 
időben manipulálta az amerikai elnökök szájmozgását, továbbá Bill Hader amerikai komikus 
szintén 2019-es videója, melyben élő talk-show során manipulálták az arcát, hogy Tom Crui-
se-paródiájának előadása közben kinézetre is az ismert színészre emlékeztessen. De éppígy 
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a megtévesztés problémáját feszegeti a Glow: Better Reversible Generative Models hálózati 
MI-munka, melynek révén a felhasználó soha nem létező emberi arcokat hozhat létre csúszkák 
segítségével, változtathatja az arckifejezésüket, a korukat, a szemük formáját, a hajuk színét, de 
még a nemüket is (a projektet lásd: https://openai.com/blog/glow/). Mindezek láthatóan ab-
ból a szorongásból táplálkoznak, amit Baudrillard jó néhány évtizede a „szimulákrum elsőbb-
ségének” nevezett.

A hibrid ész kritikája

Az MI filozófiája rendszerint három csoportba sorolja az intelligensnek titulált gépi 
műveletvégzéseket. A gyenge MI (weak AI) olyan technológiára utal, amely előre meghatározott 
szabályok alapján célorientált tevékenységek végzésére alkalmas (sakk, Siri), az erős MI 
(strong AI) az emberi gondolkodás és viselkedés bizonyos területeinek utánzásával, tanulással, 
rekurzív önfejlesztéssel képes működni, míg a szuperintelligencia (superintelligence) mítosza 
nemcsak az emberre jellemző tervezést, de a tudatos cselekvést és a kreativitást is magában 
foglalja. Félretéve azt a kérdést, hogy vajon a szuperintelligencia legfeljebb csak teoretikus 
síkon létező hipotézis-e, az Ars Electronica reprezentatív kiállításának művei jóindulattal is 
a gyenge AI körébe tartoznak, „értelmük” szűk területre korlátozódik. Így aztán bármennyire 
is széles az MI alkalmazási területe a kép-, beszéd- és arcfelismerő rendszerektől és a 
logikai játékoktól kezdve az adatbányászaton és a szakértőrendszereken át a robotikáig s 
a mesterséges neurális hálózatokig, messze az emberi értelem mögött kullog (ami persze 
nem jelenti azt, hogy ez örökre így is marad). Minthogy a művészethez valószínűleg a kritika, 
az önállóság, a tudatosság és a kreativitás szorosan hozzátartozik, melyekre alighanem 
a szuperintelligencia fogalma van lefoglalva, a kérdésre, hogy tudnak-e a gépek önállóan 
művészetet létrehozni, erősen szkeptikus válasz adható.

A technológia, az automatizmus és a művészet kapcsolatának túllihegése régi problémát 
vet fel új köntösben. Ahogyan sem a fotó, sem annak időbeli kiterjesztése, a film, sem a 
generatív művészet különféle ágai, sem a programozott liftzene vagy a CGI, úgy az MI sem 
hozhat létre művészetet, csak az MI-t használó emberek. A művészethez szükséges kritikai 
beállítottságot, autonómiát, rugalmasságot stb. a jelenlegi MI-alkotások meg sem közelítik. 
Sem a kétértelműségeket, sem az emocionális komponenseket nem képesek megfelelően 
kezelni, a számítások, racionális tervezések és azok matematikai formalizálásai (kiszámítása) 
nem mérhetők össze az emberi intelligencia kiszámíthatatlanságával – bár ezek az állítások, 
elismerem, óhatatlanul visszacsempészik az ember esszencialista felfogását. Egy gyakorlati 
szakember, az Adobe kutatója, Aaron Hertzmann arra a felvetésre, hogy tudnak-e a 
számítógépek művészeti alkotást létrehozni, a következő választ adja: 

„Az új technológiák nem a művészeket helyettesítik, hanem új eszközökké válnak a 
művészek számára, élénkítik és megváltoztatják a művészetet és a kultúrát. Ezek az 
állítások éppúgy vonatkoznak az MI jelenlegi fejleményeire, mint a fényképezés és az 
animáció korábbi fejleményeire.” (Hertzmann, 2018: 12. – saját fordítás) 
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Vagyis nem azt állítja, hogy a technológia nem befolyásolja a művészet fogalmát (mert 
a történelem során mindig is kibővítette a kreatív repertoárt), de tagadja a technológia 
önálló képességét műalkotások létrehozására. Utóbb a technológiát a komplex társadalmi 
tevékenységgel ütközteti: „Amellett érvelek, hogy a művészet elsődlegesen társadalmi 
magatartás: a művészet az emberek közötti kommunikációról és feltárulkozásokról szól […] a 
művészet társadalmi ágensek közötti interakció” (Hertzmann, 2018: 16. 17. – saját fordítás).

Az antropocentrikus világképet és a humanista előfeltevéseket kétségbe vonó 
poszthumanizmus (kortárs filozófiai keretben legújabban lásd: Horváth–Lovász–Nemes Z., 
2019), valamint a biológia és a technológia összefonódására koncentráló transzhumanizmus 
eszkatologikus hangvétele minden bizonnyal összefügg az ember teremtésvágyának néhány 
koncepciójával. Arisztotelésznél a poiészisz, a művészi alkotótevékenység értelmében felfogott 
„költői alkotás” szűkebb fogalom, mint a tekhné, amely mesterségbeli tudást jelöl, így a mai 
értelemben vett technológiát is magában foglalja. A Linux mint technológia az Ars Electronica 
1999-es díja szerint maga is művészet – visszatérve ezáltal a reneszánsz embernek a 
tudományt a technikával és a művészettel egyesítő ideáljához. Az MI a gép és az ember közötti 
bináris oppozíció-határ lebontása, Donna Haraway és W. J. T. Mitchell álláspontja szerint is. 
Haraway azt állítja, hogy a kiborg által megtestesített új technológia az ember és az állat, az 
élő organizmus és a gép, a testi és nem testi, szervetlen anyag közötti átjárást teszi lehetővé: 
„A kiborg képe kiutat sugallhat a dualizmusok labirintusából, amelyben eddig testünket és 
eszközeinket önmagunk számára megmagyaráztuk” (Haraway, 2005: 135.). Mitchell szintén 
az élő szervezet és a technológia közötti határok összeomlását helyezi a benjamini auratikus 
művészet felbomlása helyére: „A bio-kibernetikus reprodukció – a legszűkebb értelemben 
véve – a számítógépes technológia és a biológiai tudományok kombinációja, amely lehetővé 
teszi a genetikai tervezést és a klónozást”. (Mitchell, 2003). Amikor a technológia veszi át a 
természet helyét, újfajta, második természet, teremtett (mesterséges) természet jön létre. 
Persze már maga az angolpark és a szobanövény is mesterséges természet, emberi innováció, 
a szőrtelenként kitenyésztett kutyákhoz hasonlóan. Emberi mű – aláaknázva a természetes és 
mesterséges közötti dichotómia fenntarthatóságát. Arisztotelésznél a művészet a természet 
utánzása volt, ami még nem foglalta magában az ember teremtőképességét, csak a természet 
mimézisét. Hans Blumenberg a természet és a mimézis fogalmának művészettörténeti 
vizsgálatával arra a következtetésre jut, hogy miután hosszú ideig a művészetet – mint emberi 
művet – a természet utánzásaként határozták meg, a 18. századtól a mimetikus koncepció 
megkérdőjelezésével és a zseni teremtő szerepének megjelenésével a művészet a teremtő 
szerepét veszi át, mely magában foglalja „a művésznek istenhez történő hasonlítását” és „a 
költő válik kiváltképpen »teremtővé«” (Blumenberg, 1997: 216.). A lehetséges világok miatt 
a lét ezentúl már nem azonos a természettel, és a teremtés már nem kizárólagosan isteni 
privilégium. A teremtésnek ez az isteni elve hagyományozódott át a mesterséges intelligencia 
diskurzusára, mely hajlamos extremitásokban a saját szerepét felnagyítani.

Miután ugyanis a teremtő szerepét a romantikában a művész („a költő”) vette át az istentől, 
a 21. századra pedig a gép veszi át a „költőtől”, a diskurzus kisimítja az ellentmondásokat, 
jótékonyan átsiklik a fajsúlyos kérdések felett. Ilyen például az, hogy a gép utánozza-e az 
embert, és ezáltal a mimetikus funkciót veszi át, vagy pedig maga is teremtő, poszthumán 
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önjáró. Amennyiben a mesterséges intelligencia a természetessel, vagyis az emberivel van 
szembeállítva, emberközpontú vagy attól független ágenssel állunk szemben? Kérdés, hogy az 
egymást átfedő, egymást szimuláló hibridizációs folyamatok nyomán nem omlott-e már réges-
régen össze az ember és a technológia  szembeállítása, amint az a minden bináris oppozíció 
dekonstruálására törekvő, de önmagában is heterogén poszthumanizmusból következik. Így 
aztán „a poszthumán állapotot sem tekinthetjük egy előzmény nélküli, hirtelen változásnak, 
amelynek nincsenek eszmetörténeti előzményei” (Horváth–Lovász–Nemes Z., 2019: 47).

Ahogyan a darwini evolúcióelmélet is dekonstruálta az ember és állat közötti 
megkülönböztetést, kérdéses a természet és a kultúra szembeállítása, mert a természet 
helyét másodlagos természetek vették át. A korábban idézett Leo Marx szerint ugyanakkor a 
technológia már önmagában is emberközpontú, annak logikáját tükrözi vissza. A racionális 
következtetésen alapuló számítás, a problémamegoldás formalizálása önmagában még 
nem jelent intelligenciát, gondolkodást. Ráadásul, ha felidézzük Martin Heidegger azon 
állítását, miszerint az ember elfelejtett gondolkodni, sőt, ezt radikalizálva, állítása szerint 
még nem is gondolkodtunk (Heidegger, 1991: 7–15.), akkor „elgondolkodtató”, hogy a 
számítógépes technológiák és az ember közötti viszonyrendszerek, különbségtételek még 
szétszálazhatatlanabbá válnak. Amint kritikai szövegében mondja Heidegger, az eredetileg 
a világ feltárását (Entbergen / alétheia), megismerését célzó technológiát a természet 
kiaknázása és a kalkulálhatóság vette át, aminek a feledés lett a következménye:

„De a technológiának akkor vagyunk a legjobban kiszolgáltatva, ha azt valami 
semlegesnek tekintjük. Ez az elgondolás, mely előtt manapság előszeretettel fejet 
hajtunk, teljesen vakká tesz bennünket a technológia lényegére.” (Heidegger, 1977: 4. 
– saját fordítás)

Az, hogy a fekete öves futurológusok összeomló felhasználói applikációk, 
hibaüzenetekkel bombázó okostévék, zagyvalékos automatikus fordítások és a klasszikus 
festményeket pornografikus tartalomként félreazonosító képfelismerő rendszerek 
közepette szuperintelligens fajról jövendölnek, óvatosságra int bennünket, az ember 
instrumentalizálását illetően is. Ez utóbbi gondolat az, amely heideggeri értelemben igazán 
mesterséges, természetesen.
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