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ART

Σύστημα γενεσιουργής
οπτικοακουστικής
αφήγησης

Ηρώ Λάσκαρη Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

ilaskar@gmail.com

Abstract
This paper documents a research project that created a theoretical model concerning
the production of cinematographic narratives through the use of artificial life (AL) systems. As a result of the theoretical thesis, an original system for the creation of generative audiovisual narratives has been designed,implemented, and then evaluated
through an experiment. The experiment was based on the hypothesis that the text of
the generative audiovisual narrative can be interpreted through non generative audiovisual narrative codes. According to the definition of writing degree zero, the system
as a compositor of the audiovisual narrative is a writer degree zero. While it does not
have any linguistic knowledge (in fact the system does not have any knowledge at all),
the system follows logical rules in order to compose a series of phrases to which the
viewer will attribute cause and effect relationships.

Keywords
narratives , interaction , Artificial Life , generative narratives , emergence ,
interpretation
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Από το διαδραστικό έργο (αφήγηση) στο έργο (αφήγηση) ως «ζωντανό σύστημα»
Η «υποβάθμιση» του ρόλου του καλλιτέχνη χάριν της ενδυνάμωσης του θεατή και της
εξασφάλισης διαλόγου ανάμεσα στο δημιουργό, το θεατή και το αντικείμενο της τέχνης,
αποτελεί χαρακτηριστικό της αλληλεπιδραστικής τέχνης, που δε νοείται χωρίς την ενεργή
συμμετοχή και των τριών παραπάνω παραγόντων. Τα έργα διαδραστικής τέχνης, όπως
και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που προσφέρουν σημεία επιλογής οδηγώντας σε ποικίλες
πλοκές, είναι συνήθως κατασκευασμένα με ρηχές περιστροφές γύρω από τη ραχοκοκαλιά της πλοκής. Γι’αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι ακόμη και μια ιστορία με λιγότερα από
δώδεκα σημεία διακλάδωσης, όπου κάθε διακλάδωση οδηγεί μονάχα σε δύο επιλογές,
θα απαιτούσε εκατοντάδες καταλήξεις. Ως εκ τούτου κάθε διακλαδωτή ιστορία αρκετά
ενδιαφέρουσα που να συγκρατεί το ενδιαφέρον των αναγνωστών θα ήταν εξαιρετικά
πυκνή και σύνθετη στο γράψιμό της, αφού οι συγγραφείς θα έπρεπε να επεξεργάζονται
κάθε διακλάδωση με τις απολήξεις της ξεχωριστά.
Τα παιχνίδια, όπως και άλλες εκφράσεις διαδραστικής τέχνης περιορίζονται σε πολύ
αυστηρή πλοκή γιατί δεν έχουν την ελαστικότητα χρήσης αφηρημένων απεικονίσεων της
δομής της ιστορίας που θα τους επέτρεπε να κάνουν τη διάκριση μεταξύ μιας ιδιαίτερης
περίστασης και μιας γενικής μορφής. Έτσι, το «δεύτερο επίπεδο» ενός παιχνιδιού πάλης
πάντα αναφέρεται στην ίδια διάταξη και όχι σε ένα σύνολο κανόνων από το οποίο να μπορεί να κατασκευαστεί. Μια μορφολογική προσέγγιση (ένα γενικό «δεύτερο επίπεδο») θα
απαιτούσε πιο φιλόδοξο προγραμματισμό αλλά θα προσέφερε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία
στην πλοκή, δίνοντας στον συγγραφέα τη δυνατότητα να υπαγορεύει στο σύστημα πώς
να παράγει μεταβλητές χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί ο ίδιος με κάθε εκδοχή ξεχωριστά (Murray, 1997, σ.198). Θα χρειαζόταν μια προσαρμόσιμη αρχιτεκτονική παραγωγής
ιστοριών με διαφορετικές αποστολές που αφορούν στις δομικές μονάδες από τις οποίες
συντίθενται οι ιστορίες, προσφέροντας ένα διαφορετικό σύνολο απαντήσεων σε ερωτήσεις όπως «ποιές είναι οι κυρίαρχες αφηγηματικές μονάδες;» και «ποια γνώση καθοδηγεί
και περιορίζει το συνδυασμό τους;» Ο Mateas (2002: 183) επισημαίνει ότι η διαδικασία
παραγωγής ιστοριών προκαλεί γόνιμους προβληματισμούς σχετικά με την αρχιτεκτονική
συστήματος για την εκπλήρωση στόχων κατά την εξέλιξη της ιστορίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδραστικού δράματος.
Το σημαντικότερο όργανο ικανό να παράγει σύνθετες αφηγηματικές δομές προσαρμόσιμες στις εκάστοτε συνθήκες παρουσίασης, το οποίο ακόμα δεν έχει αποκωδικοποιηθεί,
είναι ο εγκέφαλος. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Slate ο Steven Pinker (Johnson,
2001, σ.118), συγγραφέας του How the Mind Works, είπε: «Το διαδίκτυο μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με τον εγκέφαλο, αλλά με σημαντικούς τρόπους διαφοροποιείται από αυτόν. Ο
εγκέφαλος δεν επιτρέπει στις πληροφορίες απλώς να αναπηδούν στο εσωτερικό του κρανίου, αλλά είναι οργανωμένος ώστε να κάνει κάτι: να κινεί τους μυς έτσι ώστε ολόκληρο
το σώμα να κινείται σύμφωνα με τις επιταγές των συναισθημάτων. Αυτό αντικατοπτρίζεται
στην ανατομία του εγκεφάλου: δεν είναι ένα ομοιογενές δίκτυο, αλλά έχει συγκεκριμένη
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οργάνωση κατά την οποία συναισθηματικά δίκτυα αλληλοσυνδέονται με μετωπικούς λοβούς (frontal lobes), οι οποίοι λαμβάνουν πληροφορία από αντιληπτικά συστήματα και
στέλνουν εντολές στο κινητήριο σύστημα. Αυτή η κατευθυνόμενη από στόχους οργάνωση
προκύπτει από μια σημαντική ιδιότητα των υπό συζήτηση οργανισμών: τα κύτταρά τους
βρίσκονται στην ίδια αναπαραγωγική λέμβο (reproductive boat) κι έτσι δεν έχουν «κίνητρο» να δράσουν ενάντια στα συμφέροντα ολόκληρου του σώματος. Αλλά το διαδίκτυο,
που δεν είναι συνεκτικό αναπαραγόμενο σύστημα, δεν έχει τέτοια οργάνωση».
Τα ευφυή συστήματα βασίζονται εξίσου στη δομή, στην οργάνωση και στην διασυνδεσιμότητα, οδηγούμενα από τους νόμους της φυσικής επιλογής προς ιδιαίτερους τύπους
δομής. Μερικά συστήματα, όπως το διαδίκτυο, είναι εξαιρετικά ικανά στη δημιουργία
συνδέσεων, αλλά αδύναμα στο ζήτημα της δομής. Ο Johnson (2001, σ.119) διαπιστώνει
ότι η αυτο-οργάνωση, παρόλη την μεγάλη δύναμη και δημιουργική ενέργεια που μπορεί
να ελευθερώσει, πρέπει να καθοδηγείται προς συγκεκριμένους σχηματισμούς/ μορφές
για να εξελιχθεί σε κάτι σαν ευφυΐα.
Οι Sommerer και Mignonneau επικαλούνται τον Duchamp, που υποστήριξε κι εκμεταλλεύτηκε την εμπλοκή του θεατή, αναφέρουν τον John Cage (Sommerer & Mignonneau
1998, σ.149), που δίδασκε ότι «η συναίσθηση δεν πρόκειται για αντικείμενο αλλά για διαδικασία», άρα «η τέχνη πρέπει να συνεπάγεται τα τυχαία και ακαθόριστα στοιχεία της
φύσης και του πολιτισμού» και δηλώνουν «γοητευμένοι από τις ιδέες της δημιουργίας
μέσω της εξέλιξης, όχι ως επιστημονική προσομοίωση ή μίμηση της φύσης, αλλά ως
εξερεύνηση της ίδιας της δημιουργικής διαδικασίας» (Sommerer & Mignonneau, 1998,
σ.152). Οι ριζοσπαστικές ιδέες που κλόνισαν τον κόσμο της τέχνης του 20ου αιώνα συνοψίζονται και συνδυάζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες αιχμής, σε μια έκφραση
τεχνολογικής τέχνης, τέχνης που κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών. Η αφηγηματική
της εξέλιξης διατυπώνεται με οπτικοακουστικό τρόπο από τους καλλιτέχνες που επιχειρούν να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες γραφής και ανάγνωσης της τεχνολογίας και της
επιστήμης. Η εξέλιξη, μια ιδέα που έγινε η πιο ισχυρή οργάνωση αφήγησης της σύγχρονης κουλτούρας, φαίνεται να ξεδιπλώνεται σε μια οθόνη (Whitelaw, 2004, σ. 5).
Ανάδυση
Σημαντική έννοια της τεχνητής ζωής αποτελεί η διαδικασία γνωστή ως ανάδυση, μέσω
της οποίας απλά συστατικά αλληλεπιδρούν για την παραγωγή σύνθετων, σαν ζωντανών
(lifelike) αποτελεσμάτων. Με βάση τον ισχυρισμό ότι σύνθετες συμπεριφορές ενός ζώντα
οργανισμού αναδύονται από τα μη ζώντα μέρη του, η τεχνητή ζωή επιχειρεί την αναδημιουργία αυτής της διαδικασίας σε τεχνητά συστήματα, ώστε το σύνολο απλών υπολογιστικών τμημάτων να αλληλεπιδρά για την αυθόρμητη παραγωγή ζωντανο-ειδών δυναμικών δομών (Langton, 1989, σ. 2).
Η ανάδυση είναι η ιδέα στην οποία βασίζεται ο κρίσιμος διαχωρισμός μεταξύ ζωής και
μη ζωής. Σύμφωνα με μια bottom-up προσέγγιση που διακρίνει την τεχνητή ζωή, οι σύν-
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θετες, ζωντανοειδείς συμπεριφορές δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενες και καθορισμένες,
αλλά γεννώνται αυτόματα από διαδράσεις μικρής κλίμακας. Ανάδυση είναι ο όρος και η
έννοια που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση αυτών των φαινομένων.
Οργανισμοί όπως η πρωτογενής λάσπη (slime), οι γειτονιές μιας πόλης και τα δίκτυα
του ανθρώπινου μυαλού μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι όλα επιλύουν προβλήματα βασιζόμενα σε μάζες σχετικά ανόητων στοιχείων και όχι σε μια μοναδική, ευφυή «διοικητική διακλάδωση» (“executive branch”). Ως bottom-up και όχι topdown συστήματα αντλούν την εξυπνάδα τους από χαμηλά. Σε μια πιο τεχνική γλώσσα,
είναι σύνθετα προσαρμόσιμα συστήματα που επιδεικνύουν αναδυόμενη συμπεριφορά.
Σε αυτά τα συστήματα, οι παράγοντες (agents) που ανήκουν σε μια κλίμακα1 ξεκινούν
να παράγουν συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε μια κλίμακα παραπάνω: τα μυρμήγκια
κατασκευάζουν αποικίες, οι πολεοδόμοι κατασκευάζουν γειτονίες, απλά προγράμματα
αναγνώρισης σχηματισμών μαθαίνουν πώς να προτείνουν νέα βιβλία στις διαδικτυακές
εμπορικές ιστοσελίδες. Η μετατόπιση από χαμηλού επιπέδου κανόνες σε υψηλού επιπέδου λογική είναι αυτό που αποκαλείται ανάδυση (Johnson, 2001, σς.17 – 18).
Η ανάδυση αναφέρεται σε κάτι νέο ή αναπάντεχο, το κάτι παραπάνω που εντυπωσιάζει στα συστήματα τεχνητής ζωής, αφού ενώ είναι φτιαγμένα από κοινότοπα συστατικά,
εκδηλώνουν σύνθετες, λεπτές και απρόβλεπτες συμπεριφορές. Συνοπτικά, φαίνεται να
προσφέρουν περισσότερες ιδιότητες από το απλό άθροισμα των υπολογιστικών τμημάτων τους, εκδηλώνοντάς τις υπό τη μορφή μοτίβου ή χώρου, συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή γενικότερης τάσης του συστήματος. Όλα τα (καλλιτεχνικά) συστήματα τεχνητής
ζωής βασίζονται σε ένα καθορισμένο σύνολο υπολογιστικών κανόνων και διαδικασιών,
περιορισμένου ενδιαφέροντος σε σύγκριση με τα πλούσια, ποικίλα, σύνθετα, αναδυόμενα αποτελέσματα που υποστηρίζουν. Οι επιπλέον ιδιότητες που προσφέρει η ανάδυση
είναι κεντρικές στο ενδιαφέρον και τη γοητεία που ασκεί η τεχνητή ζωή.
Σύστημα Γενεσιουργής Αφήγησης
Ξεκινώντας από αποσπασματικά τμήματα συγκεκριμένου αφηγηματικού είδους, της σαπουνόπερας, επιχειρήθηκε η σύνθεση νέας αφήγησης μέσω της χρήσης κανόνων Τεχνητής Ζωής.
Ως βάση των ανεξάρτητων μεμονωμένων πλάνων χρησιμοποιήθηκε το σενάριο της
Άντας Γκουρμπαλή και συγκεκριμένα τα πέντε πρώτα επεισόδια για την τρίτη περίοδο
της καθημερινής σειράς «Φιλοδοξίες», που προβαλλόταν στο Mega Channel από το 2003
έως το 2006, με κατάλληλη προσαρμογή των προσώπων στα τέσσερα πρόσωπα στα
οποία γίνεται αναφορά στο σύστημα (Νιόβη, Άγης, Ρίτα και Φρίξος).
Στόχος του συστήματος γενεσιουργής οπτικοακουστικής αφήγησης ήταν ο πειραματισμός και η παρατήρηση της συμπεριφοράς του ίδιου του συστήματος στη διαχείριση των εν
λόγω οπτικοακουστικών μονάδων. Κατά την επεξεργασία του αρχικού σεναρίου περιορίστηκαν τα πρόσωπα σε τέσσερα, γεγονός που είχε σαν συνέπεια την «αποδιοργάνωση» ή
«καταστροφή» (αν όχι αποδόμηση) της ιστορίας, αφού η μεταβολή των υποκειμένων παρα-
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μόρφωνε κάθε πρόταση αναφορικότητας (σύνδεση βασιζόμενη σε αναφορικότητα). Οι διάλογοι μεταξύ πολλών προσώπων μετατράπηκαν σε ανεξάρτητες προτάσεις αρθρωμένες
από δύο πρόσωπα, τη Νιόβη και τον Άγη, όπου το καθένα από αυτά μπορεί να αναφέρεται
στον εαυτό του, στον/η άλλο/η ή σε δύο άλλα πρόσωπα, τη Ρίτα και το Φρίξο και στους
μεταξύ τους συνδυασμούς. Η αρχική ροή του κειμένου είχε οριστικά χαθεί.
Στη συνέχεια γυρίστηκαν οι διάλογοι με τη Γιασεμή Κηλαηδόνη στο ρόλο της Νιόβης
και τον Γιώργο Χρυσοστόμου στο ρόλο του Φρίξου. Οι ηθοποιοί έκαναν ανάγνωση των
φράσεών τους, επειδή ο συνολικός αριθμός φράσεων ήταν πολύ μεγάλος (συνολικά
απαγγέλθηκαν 707), που η καθεμιά καταγράφηκε από δυο κάμερες, σε κοντινό και πολύ
κοντινό πλάνο).

Εικόνα 1. Καταγραφή κάθε ηθοποιού
από 2 κάμερες.

Το σύστημα γενεσιουργής αφήγησης σχεδιάστηκε από εμένα και υλοποιήθηκε από
τον κύριο Βασίλη Τσιότρα που έγραψε ολόκληρο τον κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού C++. Στο στάδιο τόσο του σχεδιασμού όσο της υλοποίησης, ακολουθήθηκαν οι
οδηγίες και οι ενδείξεις του κυρίου Παναγιώτη Σταματόπουλου.
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δημοσίευσης, θα γίνουν ορισμένες παραδοχές,
ώστε με συγκεκριμένους όρους να ονομάζονται συγκεκριμένες έννοιες. Ορίζεται η χρήση της λέξης έργο για την ονομασία του οπτικοακουστικού αποτελέσματος του συστήματος γενεσιουργής αφήγησης που έχει σχεδιαστεί και κατασκευασθεί στο πλαίσιο της
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Εικόνα 2. Κοντινά και πολύ κοντινά
πλάνα των ηθοποιών.

έρευνάς μας. Στοιχείο θα αποκαλείται η μεμονωμένη και αποσπασματική οπτικοακουστική αφήγηση, που βρίσκεται στη βάση δεδομένων σε δυναμική αναμονή και συνδυαζόμενη με άλλα στοιχεία δίνει το έργο. Άρα:
Στοιχείο2 = μοναδιαία, μεμονωμένη και αποσπασματική οπτικοακουστική αφήγηση.
Έργο3 = ακολουθία στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί από το σύστημα γενεσιουργής αφήγησης και βασίζεται στην ενεργοποίηση του γενετικού αλγόριθμου.
Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά του Martin (Bremond κ.ά., 1991, σ.40) ότι «οι λειτουργίες συγκεντρώνονται μαζί σε ακολουθίες που τους επιτρέπουν να σχηματίσουν ευρύτερες μονάδες και η αφήγηση ως ολότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα μοναδικό
syuzhet ή δράση (στη λογική του Barthes) μέρη της οποίας αποτελούν οι χαρακτήρες και
οι ακολουθίες». Τονίζεται ότι εκείνο που παράγει το σύστημά μας δεν είναι τίποτα άλλο
παρά ακολουθίες, οι οποίες παρουσιάζονται ως ενιαία δράση.
Ανάγνωση των αποτελεσμάτων του συστήματος
Αφετηρία της συστημικής θεωρητικής σκέψης που συνάγεται από τις φυσικές επιστήμες,
αποτελεί η αντίληψη ότι σε τελευταία ανάλυση όλα μπορούν να θεωρηθούν και να αναλυθούν ως σύστημα δηλαδή από τη σκοπιά της εσωτερικής του οργάνωσης και της σχέσης
του προς το περιβάλλον. Μεμονωμένα φαινόμενα και μεμονωμένες σχέσεις ερευνώνται
σε συνάρτηση με τις λειτουργίες τους για το όλον. Το όλον πρέπει να θεωρηθεί ως το
άθροισμα τμημάτων που βρίσκονται σε σχέση. Το όλον χαρακτηρίζεται και καθορίζεται
από δομές (φύση του συστήματος) και λειτουργίες (παροχές που υπηρετούν τη διατήρηση και ισορροπητική κατάσταση του συστήματος) (Koszyk & Pruys, 1981, σ.129). Για το
σύστημα γενεσιουργής αφήγησης, το όλον είναι το εκάστοτε έργο.
Ο Bordwell (1989, σ.129) αναφέρει ότι στην ερμηνεία του κινηματογραφικού έργου, το
σημαίνον του κάθε επιμέρους τμήματος αντιστοιχεί σε πολλά σημαινόμενα. Το ίδιο ισχύει
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και για τα έργα του συστήματος γενεσιουργής αφήγησης, για την ανάγνωση των οποίων
ακολουθούνται οι ίδιες συμβάσεις με τα κινηματογραφικά έργα. Όπως γράφει ο Jean Collet
(1976, σ.159), η ιδιαιτερότητα του κινηματογράφου ως γλώσσας έγκειται στο γεγονός ότι
σχηματίζεται από τη διαδοχή στοιχείων. Από τα παραπάνω προκύπτει επαγωγικά ότι η ιδιαιτερότητα των έργων του συστήματος γενεσιουργής αφήγησης έγκειται στο γεγονός ότι
σχηματίζονται από τη διαδοχή στοιχείων, των οποίων το σημαίνον αντιστοιχεί σε πολλά
σημαινόμενα.
Επειδή τα στοιχεία του έργου είναι αποσπασματικές καταγραφές μιας πραγματικότητας ιδωμένης από ιδιαίτερη οπτική γωνία, η σύνθεση και ανασύνθεσή τους σχηματίζει
διαφορετικές εκδοχές μιας πραγματικότητας που μπορεί να υπήρξε κάποτε ή ποτέ. Το
σημαινόμενο κάθε πλάνου μεταφράζεται σε διαφορετικό σημαίνον, ανάλογα με το πλάνο που προηγείται και με εκείνο που ακολουθεί. Η κινούμενη φωτογραφική εικόνα ενισχύει την «εντύπωση της πραγματικότητας» που στον κινηματογράφο είναι πολύ σημαντική. Διαφορετικοί σκηνοθέτες και θεωρητικοί έχουν χρησιμοποιήσει την «εντύπωση
της πραγματικότητας» με διαφορετικούς τρόπους. Ο Collet (1976, σ.125) αναφέρει τον
Panofsky που βρίσκεται μεταξύ εκείνων στους οποίους αποδίδεται η βάση της φιλμικής σκέψης, τον André Bazin που δημιούργησε την «αισθητική της πραγματικότητας»
πάνω στη συγκεκριμένη ιδιότητα του κινηματογράφου και τον Metz, που η σημειολογική
του έρευνα το 1965 ορίζεται σε σχέση μ’αυτή την έννοια, η οποία ξανασυναντάται στο
επίκεντρο του κριτικού ρεύματος του περιοδικού Cinétique από το 1969 ως το 1971,
γύρω από το «σινεμά της αποδόμησης», του οποίου ο βασικός άξονας στηρίζεται στην
αποδόμηση αυτής της «εντύπωσης». Σύμφωνα με την Μπρεχτική θεωρία του ρεαλισμού
«Ο ρεαλισμός, δεν είναι το πώς είναι τα αληθινά πράγματα, αλλά το πώς αληθινά είναι τα
πράγματα» (Collet, 1976, σ.128).
Δεν πιστεύουμε πια σε μια μοναδική πραγματικότητα, μια μοναδική ολοκληρωτική
όψη του κόσμου, ούτε στην αξιοπιστία ενός μοναδικού τρόπου αντίληψης. Εντούτοις διατηρούμε την κεντρική ανθρώπινη επιθυμία του ορισμού της πραγματικότητας σε έναν
καμβά, της έκφρασης όσων έχουμε δει με ολοκληρωμένο και εύμορφο τρόπο. Κατά την
Murray (1997, σ.161) η απάντηση βρίσκεται στον καλειδοσκοπικό καμβά που μπορεί να
συλλάβει τον κόσμο από πολλές οπτικές γωνίες, σύνθετες και ενδεχομένως ακατάληπτες αλλά με ειρμό και η οποία προσφέρεται από τον Η/Υ.
Η ουσιαστικότερη διαφορά ανάμεσα στο έργο που παράγεται από το σύστημα γενεσιουργής αφήγησης και στο έργο του ανθρώπου- δημιουργού, παρόλο που και τα δύο
χρησιμοποιούν τη γλώσσα της κινηματογραφικής αφήγησης, είναι ότι το μεν πρώτο αποτελεί μια εκδοχή ανάμεσα σε πολλές που μπορούν να δημιουργηθούν βάσει του ίδιου
μηχανισμού και υπό τους ίδιους κανόνες, το δε δεύτερο γίνεται αποδεκτό ως μοναδικό.
Η συγγραφή μιας πολύμορφης ιστορίας, του κατά Murray (1997, σ.208) κυβερνοδράματος, που η διατύπωσή της γίνεται με το στυλ που έχει προσδιοριστεί από τον συγγραφέα και αποδίδεται από τον Η/Υ, είναι εξαιρετικά σύνθετη και βασίζεται στα εργαλεία που
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προσφέρουν τα υπολογιστικά συστήματα. Ο ρόλος του δημιουργού προσεγγίζει αυτόν του
συνθέτη συμφωνικής ορχήστρας όντας κατά μεγάλο μέρος οργανωτικός. Ένας ιδεατός
τρόπος να δοθεί στον συγγραφέα-συνθέτη ο έλεγχος των αφηρημένων αλλά ιδιαίτερων
συνθετικών στοιχείων είναι η χρήση των κατά Minsky αλληλοσυνδεόμενων «πλαισίων»
(«frames») (Minsky, 1986). Ο Marvin Minsky, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης και
αφοσιωμένος στην αναπαράσταση της ανθρώπινης αντίληψης από υπολογιστικές δομές,
περιγράφει το πλαίσιο ως ισχυρό εννοιολογικό σχήμα της ψηφιακής αναπαράστασης ποιοτικής πληροφορίας. Οραματίζεται την ανθρώπινη μνήμη σαν ένα σύνολο πλαισίων, καθένα από τα οποία έχει «εσοχές» και «εξοχές», όπως τα πολύπλευρα τουβλάκια ποικίλων
σχημάτων και χρωμάτων με συνδέσεις σαν των Lego.
Ένα συγγραφικό σύστημα βασισμένο στη λογική των πλαισίων θα επέτρεπε στον συγγραφέα να καταχωρήσει ένα στοιχείο με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να
καταγράψει τις ακολουθίες των συνδέσεών του με άλλα στοιχεία. Ο συγγραφέας θα επεσήμαινε στο σύστημα τις περισσότερο επιτυχημένες συνδέσεις και θα εφηύρε νέες, που
θα εφαρμόζονταν από τον Η/Υ. Δεδομένης της υπολογιστικής του ισχύος, το σύστημα
θα ήταν ικανό να παράγει και να διαχειριστεί περισσότερες μεταβλητές από αυτές που
θα μπορούσε να αναγνώσει ο συγγραφέας σε ολόκληρη τη ζωή του, λειτουργώντας ως
προέκταση της μνήμης και της φωνής του (Murray, 1997, σ. 212).
Η Murray (1997, σ.244) διαπιστώνει ότι «Μένει να αποδειχθεί το κατά πόσον μπορεί
να συλληφθεί η «μη υπολογισιμότητα της ζωής» με την συναισθηματική ανάλυση4 του
Η/Υ. Στο μεταξύ, οι πιο ευχάριστα απρόβλεπτοι διαδραστικοί χαρακτήρες μπορεί να είναι
εκείνοι που έχουν δημιουργηθεί με όσο το δυνατόν λιγότερο προγραμματισμό».
Στο σύστημα γενεσιουργής αφήγησης, το περιεχόμενο του λόγου των χαρακτήρων επικοινωνείται μέσω της χρήσης παραδοσιακών δραματουργικών υλικών- ηθοποιούς, σενάριο, βιντεοσκόπηση. Οι αναδυόμενες συμπεριφορές δεν είναι δυνατό να προκύψουν στο
εσωτερικό ενός συγκεκριμένου πλάνου, αλλά το συνολικό έργο μπορεί να εκπλήξει τον
θεατή από την εξέλιξη της συμπεριφοράς των ηρώων. Ο χαρακτήρας αναδύεται στα μάτια
του θεατή αποκαλύπτοντάς του απρόσμενες πτυχές της ζωής και της συμπεριφοράς του.
Εάν ένα τμήμα του διαλόγου ήταν σε μορφή κειμένου (με την εμφάνιση τίτλων στην
οθόνη αντί για προηχογραφημένο ήχο) και προσαρμοζόταν στην εικόνα κατά τη διάρκεια
της προβολής, οι χαρακτήρες θα είχαν ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο εμφάνισης αναδυόμενων συμπεριφορών, αφού θα πολλαπλασιάζονταν οι συνδυασμοί εικόνας – λόγου.
Ο σχηματισμός πολλαπλών ιστοριών που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά προκύπτουν
από τους ίδιους θεμελιώδεις κανόνες, εντάσσεται σε ένα αφηγηματικό φάσμα του οποίου
οι δυνατότητες εξαντλούνται μόνο στο σημείο κορεσμού του χρήστη. Σχετικά με το αναπάντεχο του αποτελέσματος που προκύπτει σε δεδομένες συνθήκες, ο Bergson (Couchot &
Hillaire, 2003, σ213) λέει ότι «Ο ζωγράφος στέκει μπρος στον καμβά του, τα χρώματα στην
παλέτα, το μοντέλο ποζάρει. Βλέπουμε όλα αυτά, γνωρίζουμε και τη μανιέρα του ζωγράφου: μπορούμε να προβλέψουμε τι θα εμφανιστεί στον πίνακα; Διαθέτουμε τα δεδομένα
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του προβλήματος. Γνωρίζουμε αόριστα πώς θα λυθεί, γιατί το πορτρέτο θα μοιάζει σίγουρα
στο μοντέλο και στον καλλιτέχνη. Αλλά η ακριβής λύση εμπεριέχει αυτό το αμελητέο απρόβλεπτο τίποτα που είναι τα πάντα για το έργο τέχνης. Κι αυτό το τίποτα παίρνει χρόνο.»
Η υπολογιστική ισχύς των Η/Υ ελαχιστοποιεί τον χρόνο στον οποίο αναφέρεται ο
Bergson. Όταν τα δεδομένα του προβλήματος είναι γνωστά και οι συνθετικοί κανόνες
διατυπωμένοι, τα αναδυόμενα αποτελέσματα ξεπροβάλλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντούτοις, μια οπτικοακουστική αφήγηση δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο μπορεί να
θεωρηθεί ανοιχτή, αφού δεν φιλοδοξεί να είναι η μοναδική, αλλά η βέλτιστη υπό συγκεκριμένες συγκυρίες, δεδομένου ότι μια επόμενη απόπειρα σχηματισμού αφήγησης από
το ίδιο σύστημα και με τις ίδιες παραμέτρους, θα καταλήξει σε διαφορετικό έργο.
Ο Pierre Lévy (1987΄, σ.50) ισχυρίζεται πως αν το «ανοιχτό» έργο παραμένει «προσκολλημένο στο ερμηνευτικό μοντέλο», οι ψηφιακές τεχνολογίες ανοίγουν ένα νέο πεδίο
σε «καινούργιες μορφές τέχνης», «αγνοώντας το διαχωρισμό ανάμεσα στην εκπομπή και
τη λήψη, τη σύνθεση και την ερμηνεία».
Πείραμα
Η αξιολόγηση του συστήματος γενεσιουργής οπτικοακουστικής αφήγησης βασίζεται αμιγώς στην ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων του από τους ανθρώπους θεατές,
ανταπαντώντας στην παρατήρηση του Mateas (2002, σ. 131) ότι «η ερμηνεία συχνά παραμερίζεται στο παρασκήνιο της πρακτικής της Τεχνητής Ζωής, παρόλο που είναι καθοριστική για τον ορισμό ενός ζωντανού συστήματος, λόγω της προσαρμοστικότητας
που την χαρακτηρίζει». Δεδομένου ότι η ύπαρξη μορφολογικών μεθόδων ερμηνείας δεν
ολοκληρώνεται από «συμβολικές» τεχνικές όπως είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν ψηφιακά γονίδια κατά τον προγραμματισμό, κρίνεται απαραίτητη η ερμηνεία
του εξωτερικού παρατηρητή, ο οποίος θα αποκωδικοποιήσει τις εξαγόμενες σχέσεις που
προβάλλονται από το σύστημα, αφού επιλέξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/ κριτήρια ευρωστίας των δομικών στοιχείων. Οι ιστορίες που διηγείται ο παρατηρητής και απορρέουν
από την ερμηνεία του προϊόντος του συστήματος γενεσιουργής αφήγησης, θεωρούνται
ουσιαστικές για τις μελλοντικές μετατροπές και βελτιώσεις του συστήματος και για τη
συλλογή των τεχνικών μέσων που θα οδηγήσουν σε αυτήν.
Υποσημειώσεις
1.

2.

3.

4.
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Η κλίμακα χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια της αξιολογικής κατάταξης οντοτήτων σε συνεχή
σειρά μεγέθους και πληθυσμού.
Χρησιμοποιείται ο όρος στοιχείο γιατί οι μεμονωμένες αφηγήσεις αποτελούν τα στοιχεία της βάσης
δεδομένων το συστήματος, αλλά και τα συνθετικά στοιχεία του έργου.
Ο όρος αναφέρεται κυρίως στο κινηματογραφικό ή στο τηλεοπτικό έργο και όχι στο καλλιτεχνικό
έργο γενικά. Προτιμήθηκε ο όρος έργο από την ταινία.
Η έκφραση «συναισθηματική ανάλυση» αναφέρεται στη συναισθηματική κατάσταση που προκαλεί
στον άνθρωπο – θεατή η ανάγνωση μιας αφήγησης συντεθειμένης από τον Η/Υ.
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