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"Κάποτε, ο μεγάλος Κινέζος Αυτοκράτορας του Qianlong γοητεύτηκε από την 
τέχνη της φωτογραφίας. Ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη περιπλοκότητα 
των καμερών και τις όμορφες εικόνες που παρήγαγαν. Ο Αυτοκράτορας ήταν 
τόσο ένθερμος θαυμαστής της φωτογραφίας που παρήγγειλε στους 
καλύτερους του τεχνίτες να δημιουργήσουν μια κάμερα κατασκευασμένη εξ 
ολοκλήρου από πορσελάνη. 
 
 
Οι τεχνίτες του εργάστηκαν ακούραστα μέρα και νύχτα για να δημιουργήσουν 
ένα αριστούργημα που θα ευχαριστούσε τον Αυτοκράτορα, κατασκεύασαν 
προσεκτικά κάθε κομμάτι της κάμερας στο χέρι, χρησιμοποιώντας τον καλύτερο 
πηλό καολίνης και τα πιο φίνα λεπτεπίλεπτα σχέδια. Όταν η κάμερα τελείωσε, 
ήταν ένα αντικείμενο απαράμιλλης κομψότητας και ομορφιάς. Η μπλε και 
λευκή πορσελάνη λαμπύριζαν στο φως και τα περίπλοκα σχέδια και οι 
λεπτομέρειες σου κόβαν την ανάσα. 
 
Ο Αυτοκράτορας ήταν ενθουσιασμένος με την κάμερα και διέταξε αμέσως τον 
φωτογράφο του βασιλείου του να χρησιμοποιήσει τη κάμερα για να τραβήξει 
πορτρέτα του ίδιου και της αυλής του. Οι εικόνες που προέκυψαν ήταν 
εκπληκτικές, και ο Αυτοκράτορας ήταν τόσο ευχαριστημένος με την κάμερα που 
παρήγγειλε να γίνουν πολλές ακόμα για τους φωτογράφους της αυλής του. 
  
Οι πορσελάνινες κάμερες έγιναν ένα σύμβολο της αγάπης του Αυτοκράτορα για 
τη φωτογραφία και τον θαυμασμό του για τους τεχνίτες που τις είχαν 
δημιουργήσει." 
 



 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



Links: 
 
https://petapixel.com/2022/12/15/photographer-fools-the-internet-with-ai-
generated-cameras-that-dont-exist/ 
 
https://www.pixaocean.com/web-stories/photographer-fools-the-internet-
with-ai-generated-cameras-that-dont-exist/ 
 
https://chetanedits.com/photographer-fools-the-internet-with-ai-generated-
cameras-that-dont-exist/ 
 
 
 
 
Στις 9 Δεκεμβρίου 2022 σε μία ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο 
Instagram, ο Mathieu Stern εμφανίζει δέκα εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται 
από ένα μικρό κείμενο το οποίο καταλήγει : written in collaboration with 
Chatgpt and illustrated by a neural network. Η ανάρτηση συνοδεύεται και από 
μια σειρά hashtags όπως #midjourney #chatgpt  #chineseporcelain και  
#vintagecamera. Ποιο είναι το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ανάρτησης; 
 Ίσως ένα νέο είδος εικόνας που έρχεται να προστεθεί στο οπτικό αλφάβητό 
μας. 
 
Οι δέκα εικόνες που μας δείχνει ο Stern είναι δέκα φωτογραφικές μηχανές 
φτιαγμένες από κινέζικη πορσελάνη. Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικές και 
μοιάζουν να έχουν τραβηχτεί σε ελεγχόμενο στουντιακό φωτισμό. Η 
λεπτομέρεια των σχεδίων πάνω στις πορσελάνινες επιφάνειες, καθώς και η 
καθαρότητα της εικόνας με τις λεπτομέρειες των τεχνουργημάτων αυτών, είναι 
ικανές να πείσουν τον ανυποψίαστο θεατή για την πραγματικότητά τους. 
Είναι όμως αληθινές;  
Ο Stern, δεν προσπαθεί να μας ξεγελάσει, δίνοντάς μας στην ουσία 
τον τρόπο που δημιουργήθηκαν μέσα από το σχόλιο και τα hashtags του. 
 
Ο Stern, με τη βοήθεια δύο προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, του Chatgpt 
για την μικρή εξιστόρηση και του Midjourney για τις εικόνες, δημιουργεί την εν 
λόγω ανάρτηση. Το ερώτημα που γεννάται είναι τι είναι ακριβώς αυτό που 
βλέπουμε; Τι έχουν να μας πουν οι εν λόγω εικόνες πέρα από την εντύπωση και 
το θαυμασμό που μπορούν να μας προκαλούν ή το φόβο και την ανησυχία για 
μερικούς; 
 
 



 
Η απάντηση σε μία τέτοια ερώτηση βρίσκεται στην κατανόηση του τρόπου που 
λειτουργούν τα εν λόγω συστήματα. Τα προγράμματα αυτά, όπως το 
Midjourney, είναι προγράμματα που έχουν εκπαιδευτεί να συσχετίζουν τον 
λόγο με την εικόνα. Καταφέρνουν να μετατρέπουν τον λόγο σε μια οδηγία 
κατασκευής μιας εικόνας μέσα από τον συσχετισμό με συγκεκριμένες και 
περατές κατηγορίες εικόνων. Έτσι μια εικόνα που παράγεται από ένα τέτοιο 
πρόγραμμα, έχει άμεση σχέση με τις προτάσεις λόγου που τις δημιούργησαν. 
Επίσης, τα εν λόγω προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν και να 
εξελίσουν τα αρχικά αποτελέσματα της σύνθεσής τους, βάσει των οδηγιών του 
χρήστη τους. Άρα, το πρώτο πράγμα που έχει να γνωρίζει κάποιος είναι ότι η εν 
λόγω εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα μιας λογικής πράξης με ενσωματωμένη 
μαθηματική και συντακτική λογική. Εδώ ο λόγος προηγείται της εικόνας, και 
μάλιστα υπάρχει πλήρης αφομοίωση της. Πολιτισμικά ίσως αυτό το γεγονός 
χρήζει μεγαλύτερης ανάλυσης. Η εικόνα, πάνω στο χειρουργικό κρεβάτι των 
μαθηματικών μοντέλων και της κατηγοριοποίησης, πλήρως κωδικοποιημένη 
απ’ άκρη σ’ άκρη, μέσα από τις λειτουργίες της αναγνώρισης σχημάτων 
και αντικειμένων, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, μέσα από την αναγνώριση του 
στυλ της, αποσυναρμολογείται και επανασυνορμολογείται. Κάθε κομμάτι της 
μπορεί να διατηρεί την ανεξαρτησία του αλλά και τις άπειρες δυνατότητες 
“συναρμολόγησης” με ένα άλλο κομμάτι μιας άλλης εντελώς διαφορετικής 
εικόνας. 
 
 Έτσι για το Midjourney, ο ρεαλισμός της εικόνας, τουτέστι η φωτογραφικότητα 
της εικόνας δεν είναι παρά ένα στυλ που έχει εκπαιδευτεί να το αναγνωρίζει 
και να το αναπαράγει. Με τον ίδιο τρόπο που έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει 
και να αναπαράγει μια σειρά από πολλά στυλ του οπτικού πολιτισμού μας. Και 
αξίζει εδώ να σκεφτούμε και να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του στυλ, 
ειδικά στον χώρο της τέχνης. Το στυλ, μας αποδεικνύουν τα συστήματα 
τεχνητής νοημοσύνης, είναι μια λογική και κωδικοποιημένη κατασκευή. 
Επομένως οποιοδήποτε στυλ, καλλιτεχνικό ή μη είναι μια επικράτεια 
τουκόσμου της λογικής και του κώδικα. Είναι ένα είδος προγράμματος, 
λογισμικού, για αυτό και καταφέρνει να το μιμηθεί ένα πρόγραμμα τεχνητής 
νοημοσύνης.  
 
Πέρα φυσικά από το στυλ των εικόνων του Stern, είναι και η υπόσταση των 
αντικειμένων που απεικονίζονται. Τα εν λόγω αντικείμενα, πορσελάνινες 
φωτογραφικές μηχανές, δεν μπορούν να προσεγγιστούν με την έννοια πχ του 
κολάζ εικόνων, ούτε φυσικά με την φωτογραφική διαδικασία της υπέρθεσης 
εικόνων. Εδώ έχουμε μία άλλη τάξη, μια διαφορετική λειτουργία, μια 



διαφορετική επιτέλεση του ψηφιακού ή μάλλον του κωδικοποιημένου. 
Ομοιάζει περισσότερο με τη λειτουργία της γονιδιακής επεξεργασίας όπου 
διαφορετικά στοιχεία από διαφορετικούς οργανισμούς ενώνονται για να 
παράξουν μια μεταλλαγμένη ύπαρξη, ένα υβρίδιο. Οι φωτογραφικές μηχανές 
του Stern είναι υβριδικές κατασκευές. Δεν είναι ένα αυθεντικά νέο “γονίδιο” 
εικόνας. Είναι η μίξη δύο διαφορετικών γονιδίων. Η βάση τους είναι το pixel, ή 
αλλιώς μια αριθμητική τιμή, όπως η βάση του DNA είναι οι τέσσερις αζωτούχες 
βάσεις C, G, T, A, οι οποίες με όλους τους πιθανούς ανά-δύο συνδυασμούς 
σχηματίζουν τις ελικοειδείς αλυσίδες του DNA. Έτσι, στο ψηφιακό πεδίο, όπως 
και στο πεδίο των γονιδίων, κάθε συνδυασμός είναι εφικτός. Το αποτέλεσμα 
όμως μπορεί να είναι κάτι ανθρωπόμορφο, τερατόμορφο, παραμυθένιο, 
εξωγήινο ή όποια άλλη κατηγορία μπορούμε να αποδώσουμε σε μια 
εκφρασμένη υβριδική κωδικοποίηση.  
 
Το παράδειγμα του Stern, όπως και πολλοί ακόμη λογαριασμοί στα κοινωνικά 
δίκτυα που κάνουν χρήση αυτών των τεχνολογιών, αξίζουν προσοχή σαν μια 
παρουσίαση ενός νέου τύπου εικόνας, που όπως μας διδάσκει η ιστορία, 
αντιπροσωπεύει και άλλα παράλληλα γεγονότα και καταστάσεις του 
πολιτισμού που τις παράγει. Σίγουρα, η εικόνα, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο κατασκευή της, είναι ένα κάλεσμα “σειρήνων”. Επιζητούν να 
επικρατήσουν στο φαντασιακό μας, επιζητούν την λήθη και τη μάγευση. Από 
την άλλη γίνεται αντιληπτό ότι απαιτείται μια επέκταση και προσαρμογή της 
κριτικής σκέψης πάνω στο νέο αυτό είδος της εικόνας. Μια ευκαιρία 
δημιουργίας, επικοινωνίας, έκφρασης αλλά και προπαγάνδας ή χειριστικής 
χρήσης. Καμία διαφορά λοιπόν επί της ουσίας σε σχέση με τα άλλα είδη 
εικόνας. Απλά είναι εμφανές ότι έχουμε αλλάξει κεφάλαιο. 
 
Κείμενο 
Βασίλης Καλλίας, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
το Monday picks θα είναι μια σειρά μειλ που αφορούν τη φωτογραφία, χωρις κανόνες.  


