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Abstrakt

Príspevok skúma koncept algoritmizácie ako nástroja otvárajúceho hranice kánonu. Walter
Benjamin v tridsiatych rokoch minulého storočia definoval niekoľko aspektov, o ktoré dielo
prichádza v procese jeho technickej reprodukcie. Takéto dielo sa vymaňuje z
časopriestorových súvislostí, v ktorých vznikalo a mení sa jeho kontext. V sedemdesiatych
rokoch s príchodom konceptuálneho umenia, vizuálne schopnosti, ktoré tvorili výtvarné dielo
nahradili schopnosti sémantické. Nové technológie a algoritmizácia zase posunuli proces
tvorby významov do sféry dát a informácií. Douglas Davis poukázal na to, že umelecké dielo
v dobe svojej digitálnej reprodukcie je reálne aj formálne premenlivé. V desiatych rokoch
dvadsiateho prvého storočia sa spojili technológie a ľudská kreativita a v umeleckej produkcii
dominoval tzv. kreatívny technológ. Lev Manovich sa zameriava na túto tendenciu
využívania umelej inteligencie k   vytváraniu kreatívnych a inovatívnych riešení. Namiesto
toho, aby sme sa zaoberali otázkou schopností umelej inteligencie tvoriť kreatívne, mali by
sme skôr preskúmať ďalšie spôsoby, ako použiť algoritmizáciu ako nástroj skvalitnenia a
rozšírenia uvažovania nad umeleckým dielom. Dôraz sa preto presúva na výber vstupných
dát a na prácu na procese, algoritmizácií týchto dát. Spojenie umeleckých diel ako
existujúcich dát a algoritmov používaných k učeniu neurónových sietí , tak môže kánon, ako
súbor tých nejdôležitejších diel, podrobiť toku ďalších dát, čím môže rozšíriť jeho tradičné
hlavné ťažisko. Súbor vybraných diel môže byť použitý na trénovanie neurónových sietí
špecializovaných na pochopenie a generovanie textu, obrazu alebo zvuku (napríklad
použitím jazykového modelu GPT-2, podobne ako to robil český projekt Digitální filozof)
alebo použitím techniky počítačového videnia tzv. Prenosu neurónového štýlu (neural style
transfer), pomocou ktorého je možné napríklad reprodukovať staršie vrstvy obrazu.
Algoritmus ako syntaktický nástroj, tak môžeme hranice kánonu otvoriť a urobiť z neho
dynamický premenlivý systém, do ktorého môžu vstupovať ďalšie diela a vystupovať z neho
nové sémantické vrstvy.
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