Ο Ψηφιακός Τενόρος
Θεόδωρος Λώτης
25/04-23/05/2013
Στο τελευταίο τεύχος του «Πολύτονον» (τ. 58) παρέθεσα µια υποθετική (προς το
παρόν) ιστορία. Ας φανταστούµε µια µουσική µηχανή: έναν ψηφιακό τενόρο,
ειδικευµένο στην ιταλική όπερα, ο οποίος έχει σπουδάσει αυτό το είδος µε κάποιον
µέντορα/προγραµµατιστή. Ο µέντορας, για πολλά χρόνια, προµηθεύει τον ψηφιακό
µας τενόρο µε καταιγισµό πληροφοριών για τη ζωή, την ηθική, τη µαγειρική, το
ποδόσφαιρο και, φυσικά, την ιταλική όπερα. Ό,τι ακριβώς συµβαίνει και µε έναν
νεαρό σπουδαστή που ξεκινάει τη µαθητεία του σε κάποια µουσική σχολή. Στο τέλος
της µαθητείας του, ο ψηφιακός τενόρος θα είναι έτοιµος να ξεκινήσει την καριέρα
του, να επιλέξει σε πόσες και ποιες παραστάσεις θα τραγουδήσει, να διαµορφώσει
την προσωπική του ερµηνεία. Η έως τώρα ανάπτυξη της τεχνητής νοηµοσύνης δε µας
επιτρέπει φυσικά να απολαύσουµε σύντοµα µια συναυλία µε τον ψηφιακό µας
τενόρο. Μας δίνει όµως το έναυσµα να φανταστούµε τι ακόµη µπορεί να προσφέρει
η ψηφιακή τεχνολογία, αναλογιζόµενοι ταυτόχρονα «...τις µακρινές συνέπειες των
πράξεών µας σε ζητήµατα αισθητικής και ηθικής»1.
O Nickolas Collins στο άρθρο του “Trading Faures: Virtual Musicians and Machine
Ethics” παραδέχεται την ολοένα αυξανόµενη ικανότητα των µηχανών να µιµηθούν
και να αναπαράγουν την ανθρώπινη µουσικότητα. Οι µηχανές είναι ικανές να ακούν,
να κωδικοποιούν, να µαθαίνουν, να µιµούνται και να αναπαράγουν µουσικά ύφη και
δοµές. Είναι ικανές για παράδειγµα, να κρίνουν ποια συγχορδία είναι η
καταληλότερη σε µια αρµονική αλυσίδα για µια δεδοµένη στιγµή και µε ποια
δυναµική θα ακουστεί. Ο ρόλος τους όµως παραµένει παρασκηνιακός σε σχέση µε
αυτόν του µουσικού/συνθέτη. Καµία αναγνώριση δεν έχει παραχωρηθεί στις µηχανές
για τη σύνθεση ή την εκτέλεση ενός έργου. Καµία δόξα. Οι ίδιες οι µηχανές άλλωστε
δε θα µπορούσαν να απαιτήσουν ακόµη κάτι τέτοιο, στον κόσµο τουλάχιστον της
λόγιας ή κλασσικής µουσικής.
Στη µουσική pop όµως, οι ψηφιακές σταρλέτες της Ιαπωνίας ακολουθούνται από
θαυµαστές, τον αριθµό των οποίων θα ζήλευαν πολλοί διάσηµοι αστέρες. Η νέα γενιά
των Ιαπώνων µεγαλώνει µε το ψηφιακό ολόγραµµα της Hatsune Miku, γνωρίζοντας
ταυτόχρονα παλαιότερους αστέρες που δε βρίσκονται στη ζωή, µέσω των
ολογραµµάτων τους σε ζωντανές συναυλίες2. Ένα ολόγραµµα, όσο εικαστικά
πειστικό και να προβάλλει, δεν εµφορείται από προσωπικότητα και συνείδηση.
Παραµένει µια ρεαλιστική, ταυτόχρονα όµως άϋλη απεικόνιση. Το γεγονός
παραµένει πως οι χιλιάδες θαυµαστές των ανερχόµενων Kagamine Rin και Len
Migikata, τις θαυµάζουν επειδή ακριβώς δεν είναι ανθρώπινες3, επειδή όταν
τελειώνει η συναυλία διαλύονται στα pixel τους, επειδή αποτελούνται από φως και
αριθµούς. Η λατρεία του κοινού δεν απευθύνεται στο αθώο πρόσωπο µε τις κοτσίδες,
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αλλά στη µηχανή, η οποία ως ένας άλλος άνθρωπος στα παρασκήνια δίνει ζωή και
νόηµα στο ολόγραµµα.
Τι θα συµβεί όµως όταν οι εξελίξεις στις τεχνολογίες ανθρωποειδούς ενσωµάτωσης,
κατανόησης ανθρώπινων συµπεριφορών και εµφύτευσης συνείδησης σε άπνοες
µηχανές, επιτρέψουν τη δηµιουργία και εκπαίδευση του ψηφιακού µας τενόρου; Το
σίγουρο είναι πως ένας τενόρος (ακόµη και ψηφιακός) που γνωρίζει από κουζίνα,
ποδόσφαιρο και ιταλική όπερα, έχει αναπτύξει ένα είδος ολιστικής συνείδησης και
αντίληψης του κόσµου. Και όπου υπάρχει ολιστική συνείδηση απαιτείται και η
διαµόρφωση ενός χάρτη ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Ο
τενόρος της ιστορίας µας θα είναι ατοµικά υπεύθυνος για τις επιλογές του, για τον
προγραµµατισµό των συναυλιών του, πιθανώς να είναι δύστροπος στις συνεργασίες
του ή να περνά µακρές περιόδους αφωνίας.
Επιπλέον, ένα πλαίσιο ροµπο-ηθικής ή ηθικής των µηχανών θα πρέπει να καθορίζει
και την κοινωνική ενσωµάτωση του τενόρου. Παρότι δεν έχει ακόµη διαπραχθεί
φόνος µε πρόθεση ή δόλο από µηχανή, τι θα συµβεί αν ο τενόρος διαπράξει έγκληµα
πάθους στα παρασκήνια; Με ποιο νοµικό πλαίσιο θα δικαστεί και ποια ελαφρυντικά
θα του αναγνωριστούν;
Κυρίως όµως τα ερωτήµατα που προκύπτουν σχετίζονται µε τις αισθητικές και ηθικές
αξίες που θα πηγάζουν από τη µουσική του τενόρου µας. Πόσο ελεύθερη θα αφαιθεί
η συνείδηση της µηχανής να παράξει µουσική ανεξάρτητη από κοινωνικές συµβάσεις
και τρέχουσες αισθητικές; Σε τι είδους ακροατήρια θα απευθύνεται ο ψηφιακός
τενόρος και µε ποια οικονοµικά ή κοινωνικά κριτήρια θα τα επιλέγει; Πόσο πιθανό
είναι να ακούσουµε τον Καρούζο να τραγουδά και πάλι και ποια θα είναι η
εκπαιδευτική διαδικασία που θα επιλεγεί, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι
εκπαιδεύουµε τη µηχανή “Καρούζο”; Ποια θα είναι η αντίδραση των θαυµαστών του
Καρούζο απέναντι στη µηχανή “Καρούζο”, η οποία απαλλαγµένη από τη φυσική
φθορά των φωνητικών χορδών θα µπορεί να τραγουδά αδιάκοπα, καταστρέφοντας
µέσα στην άφθαρτη αιωνιότητά της το µύθο του πρώτυπου που κλήθηκε να
συνεχίσει; Οι απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήµατα δεν µπορούν να προέλθουν
από εργαστηριακές υποθέσεις. Θα δοθούν από τον ίδιο τον τενόρο και τους ακροατές
του.
Μπορούµε όµως να προχωρήσουµε σε κάποιες υποθέσεις. Κάθε οργανισµός που
εµφορείται από συνείδηση εκπαιδεύει τις επόµενες γενιές του είδους του. Θα είναι
φυσικό επακόλουθο λοιπόν, η µηχανή του παραδείγµατός µας να εκπαιδεύσει τις
επόµενες µηχανές, αντικαθιστώντας τους αρχικούς µέντορες/προγραµµατιστές. Ο
ίδιος ο τενόρος µας θα γίνει δάσκαλος µιας δεύτερης γενιάς µηχανών/τραγουδιστών,
οι οποίοι µε τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν τους επόµενους. Με τον ίδιο τρόπο µε
τον οποίο ο µαθητής εµπεριέχει τον δάσκαλό του αλλά και διαφέρει από αυτόν, οι
µηχανές θα εξελίσσονται µε τρόπους που δύσκολα µπορούµε σήµερα να
φανταστούµε. Αν δεχτούµε όµως ότι η εξέλιξη της ολιστικής συνείδησης προέρχεται
κυρίως από τη συνεχή αµφισβήτηση της εκπαίδευσης, της καθιερωµένης δηλαδή
γνώσης, µπορούµε να υποθέσουµε ότι κάποιες από τις µελλοντικές γενιές των
µηχανών θα αντιδράσουν στο µοντέλο εκπαίδευσής τους. Τι είδους ρήξεις θα
δηµιουργηθούν και σε ποιους µοντερνισµούς θα οδηγήσουν; Θα θεωρηθούν
ακαδηµαϊκές οι αρχικές µηχανές και πώς θα αντιδράσουν σε µια τέτοια
κατηγοριοποίηση;

Το σηµαντικότερο όµως ερώτηµα που προκύπτει είναι για πόσο καιρό οι µηχανές θα
δέχονται να υπηρετούν ένα πολιτιστικό και µουσικό µοντέλο εµφυτευµένο σε αυτές
από τον άνθρωπο και άρα ξένο προς αυτές. Μπορούµε και πάλι να υποθέσουµε ότι η
ύπαρξη συνείδησης θα τις οδηγήσει σε αντίδραση και αποµάκρυνση από το αρχικό
µοντέλο και στη δηµιουργία µιας νέας µουσικής, µιας πραγµατικής µουσικής των
µηχανών, δηµιουργηµένη από τις µηχανές και απευθυνόµενη σε αυτές.
Η προσπάθεια δηµιουργίας ελεύθερα σκεπτόµενων και ανεξάρτητων µηχανών µπορεί
να οδηγήσει µελλοντικά σε απόλυτα νέες µουσικές πρακτικές, σκέψεις και
µεθοδολογίες. Έναν αιώνα µετά την έκρηξη του φουτουρισµού, µια τέτοια προοπτική
φαίνεται πιθανή αν και απόµακρη. Τόσο ο Καρούζο όσο και η Hatsune Miku
µοιάζουν προς το παρόν να αγνοούν τις εξελίξεις που συνδέονται µε το όνοµά τους.
Διαφορετικοί και µακάριοι συνδέουν το παρελθόν µε το παρόν, την αγάπη της
µουσικής µε τη λατρεία της µηχανής, δίνοντας το έναυσµα για τη µελλοντική εξέλιξη
της µουσικής δηµιουργίας.

