Zranitelná, normální a skutečná: Erica Scourti
V této práci zaostřuji na jeden z nejzásadnějších rozdílů mezi skutečným a
artificiálním. Hypotetické algoritmy, které utvářejí naši realitu obsahují
princip neurčitosti – tj limit možnosti lidského vědění v přítomném momentu.
Podstatu čehokoli člověkem stvořeného lze vysvětlit.
Má osobní omezenost vůči tzv. novým médiím a veškeré tvůrčí práci, která je
zahrnuje (ať už s úžasem, kriticky, nebo docela otupěle), spočívá v mojí
epilepsii. Tato nemoc výrazně, možná nejvýrazněji ze všech vlivů, formuje můj
pohled a postoj – můj nezájem. Zkoumám jednu umělkyni post-internetu Ericu
Scourti na základě doporučení osoby, které důvěřuji.
Naznačuji čím dál užší vztahy mezi internetem a neurologií. A hledám
k východisko – doslova. Hledám parametr ticha a pokoje v post-internetové
tvorbě, zároveň hledám cestu zpět k objektu, která nevyžaduje vyzrání skrze
empirické poznání internetu ve společnosti, které je, i vzhledem k současné
pandemii, stále výraznějším centrem pozornosti a zájmu; skutečnosti?
I.
Binární soustava je sice zdrojem nekonečna kompozičních možností, toto
nekonečno je však jasně vymezeno. Pakliže je kód napaden jiným znakem (nejedničkou a ne-nulou), jeho pole působnosti se uzavírá.
Na povrchu těchto struktur počítáme s nekonečnem možností, co se týče
jedinečného projevu. Je to jen iluze? Existuje svobodná vůle uprostřed
svazující symbiózy předurčenosti a neurčitosti? Víme, že generátor náhodných
čísel neexistuje. Náhodné číslo je limita, k níž jsme přiblíženi, která ovšem
nenastává. Metadata, archetypy, vzorce, konstrukty, postupy, technologie,
principy, programy a pudy můžeme analyzovat, a byť se v kdečem objeví jistá
slepá skvrna, totální bezbřehost je vyvrácena.
Existuje nějaký obecně platný konsensus? Dle mého názoru maximálně konsensus
diverzity postojů k pravdě, tkví jediná dosažitelná svoboda v přijetí aspektů
naší nesvobody? Záleží na hře nebo na pravdě? Záleží na odvedené práci nebo
na tom jak je prezentována a šířena? Kde je cíl? Kde je cesta? Pokud je
viděno, jen to, co je žádán poptávkou diváka, který se rovněž nerozhoduje
docela svobodně, zviditelnit bez přijetí parametru viditelného díla? Nastává
potom svoboda prezentovat cokoli, co by předtím bylo přehlédnuto?
Dáme-li divákovi to, po čem touží, nebude vědět, jestli je to pozérství, nebo
autentický projev, dokud nenahlédne za oponu. V momentě, kdy se autenticita
stává trendem právě pro svoji hodnotu, rozdíl mezi pózou a ne-pózou je setřen.
II.
Erica Scourti se hloubkově zabývá autenticitou. Pro mnohé je tento spojen
s pravdivostí, čirostí projevu. V současné době je to ovšem taky brand
naznačující obrovskou hodnotou. Totiž autentické nelze zkopírovat. Autentické
nelze dokonale napodobit. René Magritte musel své dílo (La reproduction
interdite, 1937) adekvátně nazvat, aby se divák nad tímto tématem zamyslet.
Z dnešního pohledu je zvláštní, že tento obraz je absolutní opozici vůči
systému pro rozpoznání tváře.
Musí se člověk skrývat, aby zůstal autentickým? Musí se člověk prezentovat
aby byl současným umělcem? Může být autentický člověk současným umělcem? Ne.
Proto E.S. mluví o post-autenticitě. Nejedná se ovšem o zavržení sebe, jedná
se o hledání jiného vyjádření pravdivého projevu, který nepodléhá
algoritmickému zobecnění nevědomě a tudíž si zachovává integritu – právě tím,
že o ni přichází. V tomto vidím protipól v antickém uměni definovaného
narcismu, dokonce možná lék na narcismus. Když přestáváme být povrchní vůči
vnímání internetu, musíme přestat být povrchní ohledně vnímání krásy
a krásna.

Post-internet estetismus evidentně neřeší. Ano, zná zákonitosti perspektiv a
proporcí, ale jsou mu metaforami, pro funkce a algoritmy. Zde plní metafora
opačnou funkci (běžně je obrazným vyjádřením).
Náš obličej je sice zjevně, povrchově a v rámci sebeprezentace na sociálních
sítí čímsi jakoby nezpochybnitelně autentickým, ale čím lépe jsem poznáni,
tím věrněji můžeme být napodobeni. Mimesis člověka internetem, případně
umělou inteligencí je potom fantasmagorickým snem renesančních umělců. Čím
je pro nás?
Může být současné umění soukromé? Může být současné umění intimní? Může být
současná intimita soukromá? Může být současná soukromá intimita uměním?
Musíme lhát, abychom si zachovali osobní prostor? Je to z etického hlediska
čistší než lhát za účelem vyšší viditelnosti? Like. Comment. Share. Obě strany
hrají hru, bez ohledu na to, do jaké míry je čestná a jaký je její účel. To
platí v lidské společnosti obecně, nejen online.
Erica S. podotýká, že na rozdíl od člověka, jsou úmysly internetového bota
docela přímočaré, dokonce upřímné. Spam možná není autentický – je to
automaticky generovaný konstrukt – ale spamem je plnohodnotně a bezelstně do
poslední chvíle.
III.
Neurologický výzkum struktur a systému lidského mozku lze analogicky
aplikovat na funkce internetu, tzv. neurologie internetu. Lze analyzovat
biologickou podstatu vzniku vědomí a skrze produkci ustálenou soustavu
funkcí, a zkoumat, jak se internet a lidský mozek navzájem ovlivňují. Onen
způsob vědeckého poznávání internetu nám pomáhá hlouběji chápat jak internet,
tak mozek člověka, jsme si čím dál tím blíž.
Obor můžeme rozčlenit na tyto podobory:
I. Neuropsychologie internetu řeší reflexní oblouk internetu, hluboké učení
(deep learning), mechanismy AI – obraz, zvuk, video; identifikaci pomocí
velkých dat (big data).
II. Neurofyziologie internetu se zabývá vývojem internetu, jako by to byl
mozek.
III.
Fyziologie internetu (jako mozku) zkoumá mechanismy vyhledávačů,
routing, IPv4, interaktivitu sociálních sítí (připomínající neurony), vliv
člověka – uživatele internetu na proměnu fyziologické struktury jeho mozku
apod.
IV. Psychologie internetu (jako mozku je aplikovaná psychologie – psychologie
uplatňovaná internetem, zároveň se věnuje vlivu internetu na emoce,
inteligenci a sociální vazby uživatele.
V. Internet v rámci kognitivní vědy: kognice a emoce jako výsledek vztahu
internetu a mozku člověka.
V závěru R. U. R. Karla Čapka (1920) roboti začínají cítit lásku, když jeden
robot odmítá „otevřít“ druhého. Následuje zmínka o zrození prvního dítěte
robotů. Zamýšlím se nad tím, jak spolu souvisí vědomí, svobodná vůle a láska.
Co se týče emocionálních schopností ne-člověka. Je internet příbuznější mozku
psychopata, nebo autisty, v porovnání s mozkem takřečeně zdravého jedince?
Dle těchto analogií lze tyto dispozice vnímat jako softwarové chyby. A
epilepsii jako hardwarový problém. Jak se potom takový člověk může
plnohodnotně připojit? Je nehoden?

Jedním s děl Ericy Scourit je bot s názvem Empathy Deck (2016), který se
snaží soucítit s tweety, s emocemi v nich:
“Unlike most people on social media, you definitely couldn’t accuse a bot of
trying to flatter or manipulate you.”
„Yes. It’s an artwork first and foremost and while it definitely both
investigates and enacts gestures of automated friendship, it’s not a
therapeutic tool. As one pinned tweet says; it equally explores performative
and automated autobiographical gestures through an intimate public sphere of
direct interaction. Like a scaled up Mail Art for the Twitter age.“1
IV.
Pro mě vyvstává otázka empatie člověka vůči internetu a vice versa.
Technologie je mediem, subjektem tvůrcem i zdrojem dat. Člověk je mediem
subjektem tvůrcem i zdrojem dat. Toť bipolární podstata post-internetu. Má
své (magnetické) pole a střídavý proud. My jsme finálním produktem i prvotní
hypotézou. Toto je kruh zdroje sil virtuální reality… konstantní reciproční
vztah mezi člověkem a ne-člověkem. Oscilace je repetitivní pohyb okolo osy,
kdežto vlnění znamená posun, šíření (sítí), což automaticky znamená, byť
sebemenší, zpoždění – narušení integrity přítomného momentu. To je podstatné
téma performativních snah v online prostoru.
Roboti generují literaturu, hudební kompozice apod. Mnohdy právě umělci
dovedou nahlédnout za onen konstrukt a prohlásit, že tomu „cosi chybí“. Bot
vidí často užívaná slova a tvoří algoritmus. Sebekomplexnější algoritmus se
však stále nedotkne tvůrčího momentu, který je mu pouze limitou – nebo ne?
Algoritmus je dílem člověka. Robot je dílem člověka. Na počátku bylo slovo,
tedy jazyk, tedy pokyn, tedy performativní akt skrze slovo – přítomnost.
Reálný čas – „teď“ nelze nasimulovat, ani vygenerovat.
Předtím než Erica Scourti studovala umění, studovala chemii. Její myšlení
zahrnuje
poznatky
(evidentně)
chemických,
matematických,
fyzikálních
zákonitostí, což obohacuje její (kritický) přístup k (vlastní) tvorbě
o dimenzi, kterou, troufám si říct, většina současných umělců nedisponuje.
Každý hashtag je pojem, veličina – cosi co má být definováno; ne však
svazujícím způsobem, ale úvahou: komplexním projevem tezí, antitezí a otázek.
Jedná se o neukončitelný výzkum.
Podtext každého tweetu, videa, …, myslím tagy zařazuje počin do jisté
kategorie. Skutečný podtext je irelevantní. Dílo totiž už nefunguje jako
součást našeho organismu – bylo přeneseno do organismu internetu, online
sféry, kde jsou procesy zpracovávání dat docela jiné.
Čím více explicitně označujeme naše vklady, tím jsme předvídatelnější,
napodobitelní – dochází k asimilaci, spolupráce mozku internetu a mozku
člověka.
Klade důraz na užití jazyka. Pro bota je jazyk kódem. V mezilidské komunikaci
má nesčetně dalších výrazů a funkcí. Vědomí o tomto rozdílu je nezbytné.
V.
Lost to the Phosphorus (2017); černé světlo, klasická fotografie – zrno,
otisky prstu; vrstva rukopisných poznámek černou fixou, kterou poté vystřídá
křídová kresba oka v lehunké animaci.
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„How to write an autobiography without breathing, an autobiography without
words?“2
Erica si svým vyjádřením – dikcí, dynamikou, tempem, tónem hlasu a přirozeným
klouzáním mezi řečtinou a angličtinou bere zpátky svoji řeč. Polemika o jazyku
jazykem se stává poezií. Hraje si s vlastní autenticitou jako kočka s myší.
Doznává svoji bezmoc vůči mantinelům (nejen) online prostoru. Zároveň do
tohoto rámce zasazuje svobodný projev.
Nejedná se o palčivou kritiku, ale střízlivý projev – ochrana, zachování,
bezpečí – nejsou klíčová slova, ale hodnoty; vlny etymologických rozvití
osvobozují ony pojmy, které už nejsou jen zdroji dat. Mají specifický a
nedefinovatelný náboj, tj. lidskost, ovšem lidskost post-internetovou, neautomatickou, lidskost, která pokořuje automatizaci tím, že proto ní nezbrojí
a naopak usiluje o koexistenci. Toto soužití neznamená rezignaci, ale taktické
hledání modelu vztahu člověka vůči online prostředí a AI, který je pro obě
strany zdravý a přínosný. Přitom zřetelně vyslovuje na kritické body tohoto
soužití, zároveň podotýká, že internetoví boti (prozatím) neznají lest,
vedlejší úmysly apod., za toxickými aspekty internetu jsou korporace,
respektive lidé, respektive svobodná vůle.
Je nutno poodstoupit pokud možno tak, aby člověk viděl mechanismy onoho
chaosu, totiž u člověkem stvořených chaosů je to možné. Teprve z této
perspektivy je možné započít hru, která má váhu a hodnotu.
Je možné docela odstoupit a neřešit (nová) media, a stale působit jako
(současný) umělec? Ano, lze čerpat ze zkušeností jiných. Lze přidat se na
cestě k další etapě vývoje umění kdesi jinde?
COVID posiluje postavení technologii a online komunikace – my podléháme
nemoci. Internet také? Bez pochyby pojímá čím dál více z našich identit a
učí se o nás řádově více informací než před krizí. Internet je džungle vrstev,
pater, parazitů, jedů, vody, predátorů, lián, nesčetných hluků a pohybů.
*
Je to transcendence lidskosti a přírody, kterou jsme si sami napsali
repetitivními variacemi principu „budiž světlo”. Kdo je potom relevantní? Kdo
je potom irelevantní? Rozhoduje to algoritmus, člověk, nebo člověk – stvořitel
algoritmu, případně stvořitel člověka? Co je pravda? Je multiperspektivismus
mocnější než zdánlivá náhoda? Je zdánlivá náhoda mocnější než princip
neurčitosti?
Metafyzika, meta-perspektiva, meta-percepce, meta-art.
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