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Video Art Mηδέν::  ARTificial Intelligence 
 
Επιμέλεια: Γιούλα Παπαδοπούλου 
 
 
Η ενότητα παρουσιάζει 8 έργα που διαπραγματεύονται μια σειρά προβληματισμών για την εποχή 
του “homo digitalis” και της τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας ερωτήματα για τη φυσική 
αποσωματικοποίηση και τη σταδιακή ψηφιοποίηση και εικονικοποίηση του κόσμου μας, των 
κοινωνιών μας και της σκέψης μας. Είτε εκθέτοντας την ειρωνική διάσταση του «έξυπνου κόσμου» 
μας, είτε διερευνώντας μια αλγοριθμική συναισθηματική νοημοσύνη, είτε αναλύοντας την 
«τεχνητή περιέργεια» και την «αυτο-εξέλιξη» των bots, όλα τα έργα έχουν ένα κοινό στοιχείο: 
εντοπίζουν και αποκωδικοποιούν την ανθρώπινη συμπεριφορά στην ψηφιακή εποχή και 
ανατέμνουν τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τον "άλλον". Τι πρέπει να θυσιάσουμε για να 
προσεγγίσουμε έναν υποτιθέμενα τέλειο μελλοντικό κόσμο; 
 
 
 
Juergen Trautwein & Silvia Nonnenmacher, Meta_Face, ΗΠΑ 2017, 2.09  
 

 

http://www.festivalmiden.gr/


 

Το Meta_Face είναι ένα συνεργατικό βίντεο από τους Jürgen Trautwein και Silvia Nonnenmacher 
(aka jtwine). Το βίντεο βασίζεται σε πρωτότυπα σχέδια με στυλό και μελάνι σε χαρτί μικρού 
μεγέθους. Το Meta_Face διερευνά τις εμμονές και τους εθισμούς μας σε έναν ψηφιοποιημένο 
κόσμο. Μέσα από τις συσκευές μας και τα κοινωνικά μέσα γινόμαστε αντικείμενα παρατήρησης 
και κατασκοπείας, που φιλτράρεται και μανιπιουλάρεται ώστε να γίνουμε ευάλωτοι και 
εθισμένοι, θύματα εκμετάλλευσης σε μια αέναη ψηφιακή συγκομιδή. Το Meta_Face σκιαγραφεί 
τη φυσική αποσύνδεση του ενός από τον άλλο, οδηγώντας μας στο νέο ανθρώπινο είδος homo 
digitalis, μια οικογένεια μετα-πραγματικών πρωτευόντων θηλαστικών. 

 

Di Hu, Les Objets Du Système, Κίνα 2019, 4.00   
 

 
 
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα αντικείμενα παίρνουν τον έλεγχο της ζωής μας. Τα πάντα 
υπόκεινται στο μοναδικό σύστημα που βασιλεύει - το Διαδίκτυο και το ισχυρότερο εργαλείο 
υποταγής του - το smartphone. Νέα gadgets και gizmos, που δεν χρειαζόμαστε πραγματικά, 
ξεφυτρώνουν συνεχώς, των οποίων οι αποκαλούμενες «λειτουργίες» είναι περιττές και 
πανομοιότυπες. Η πραγματική λειτουργία αυτών των αντικειμένων κρύβεται κάτω από τη 
στυλιστικά zen εμφάνιση τους, καθώς σύνθετοι αλγόριθμοι βρίσκονται σε εξέλιξη για να 
αποφασίσουν πώς να τρέξουν τα αντικείμενα αυτά για λογαριασμό μας. Το μόνο που χρειάζεται 
να κάνουμε είναι να αγγίξουμε την οθόνη ή να πούμε λίγα λόγια. Όλα γίνονται αυτόματα, 
σιωπηλά και θαυμαστά. 
 
Προκειμένου να αποκαλύψω τις εγγενείς αντιφάσεις και την ειρωνεία τους, προσπαθώ να 
ανατρέψω τη λογική αυτών των αντικειμένων και να σαμποτάρω τις αφηγήσεις και τα οπτικά εφέ 
της τηλεοπτικής διαφήμισης που γίνεται γι’ αυτά, κάνοντας απλή αντιπαράθεση των δικών τους 
εικόνων και ήχων. 
 
Καλώς ήλθατε στον έξυπνο κόσμο. 
 



 
Landia Art and Economy Foundation, Chatbot Dialogs, Γερμανία 2019, 4.58  
 

 
 
 
Τι αντίκτυπο θα υπάρχει για τη συλλογική μας λήψη αποφάσεων αν ο ανθρώπινος λόγος γίνει 
συγκεχυμένος από πολλούς μη ανθρώπινους ομιλητές; Το "Chatbot Dialogs" διερευνά τις 
επιπτώσεις των όγκων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στο μυαλό μας και τις 
κοινωνίες μας. Οι διάλογοι βασίζονται σε μεταγραφές πραγματικής συνομιλίας με υπάρχοντα 
chatbots. Τα Chatbots είναι συνθετικοί έξυπνοι πράκτορες που όλο και περισσότερο μοιάζουν με 
τους ανθρώπους στην εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τις αυθόρμητες αντιδράσεις. Τα πρόσωπα 
και οι φωνές τους προσωποποιούν συλλογές αλγορίθμων που εξάγουν πληροφορίες και 
μαθαίνουν από εμάς, τους χρήστες. Οι εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα 
για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένα bots, εμποτισμένα με συναισθηματική νοημοσύνη και 
«τεχνητή περιέργεια». Στις μέρες μας ο Παγκόσμιος Ιστός κατοικείται από πολλούς τέτοιους 
πράκτορες, που συχνά θεωρούνται από τους χρήστες ως ένας άλλος άνθρωπος στο άλλο άκρο. Με 
τη βοήθειά τους μας υπόσχονται να χτίσουμε πιο ενημερωμένες απόψεις και να κάνουμε 
καλύτερες επιλογές. Επιστρατεύοντας τα σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, για όχι πάντα πλήρως 
διαφανείς στόχους, τα bots και οι αλγόριθμοι επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη σκέψη μας. Θα 
αλλάξει η συνεχόμενη επέκταση τους ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις 
κοινωνίες μας; 
 
  



 
 
Landia Art and Economy Foundation, Human Applications, Γερμανία 2019, 13.18  
 

 
 
Το “Human Applications” διερευνά τα αλγοριθμικά πρότυπα και τις αρχιτεκτονικές πίσω από τη 
βιολογική και την τεχνητή νοημοσύνη. Το MareNostrum 4, ο υπερυπολογιστής που φιλοξενείται 
κάτω από ένα αποκατεστημένο παρεκκλήσι στη Βαρκελώνη, παρέχει το τέλειο σκηνικό για την 
εναρκτήρια σκηνή του βίντεο. Τον 19ο αιώνα, όταν ανεγέρθηκε η εκκλησία, οι δυτικές κοινωνίες 
πίστευαν ευρέως ότι μας δημιούργησε και μας κυβερνά ένας μοναδικός θεϊκός δημιουργός. 
Συναντάμε τους πρωταγωνιστές μας, έναν πραγματικό επιστήμονα πληροφορικής και τους δύο 
ανθρωποειδείς πράκτορες ΑΙ (που παίζονται από ηθοποιούς) στο σπίτι του Θεού. Είναι οι αγωγοί 
για την εξερεύνηση ενός παράδοξου κόσμου στον οποίο είναι ο άνθρωπος, και όχι ο Θεός, που 
έχει το ρόλο του θεϊκού δημιουργού. Αλλά πρόκειται ίσως το δημιούργημα μας, η Τεχνητή 
Νοημοσύνη, τελικά να μας κυβερνήσει; Η ανθρώπινη νοημοσύνη, η υψηλότερη μορφή βιολογικής 
νοημοσύνης, εμφανίστηκε με έναν προ-προγραμματισμένο αλγόριθμο επιβίωσης στον πυρήνα 
της. Ενεργοποιούμενα από αυτόν τον ενσωματωμένο μηχανισμό, τα γνωστικά κυκλώματα που 
δημιουργούν συναισθήματα και συλλογισμούς άρχισαν επίσης να εξελίσσονται στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, συγκριτικά, χαρακτηρίζεται από το ακριβώς αντίθετο της 
πρωταρχικής και εξελικτικής βάσης. Με ενσωματωμένη μεγάλη μνήμη και γρήγορες ικανότητες 
επεξεργασίας, μαθαίνει να μιμείται την ανθρώπινη σκέψη για να εκπληρώσει τους στόχους του 
ιδιοκτήτη της. Στην ταινία, τα αυτο-εκπαιδευόμενα ρομπότ στηρίζονται στα ανθρώπινα δεδομένα 
για να αποκωδικοποιήσουν τα ανθρώπινα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Όλοι οι ανθρώπινοι 
στόχοι, οι αξίες, ακόμα και η έννοια του σκοπού μας στη ζωή, γίνονται αριθμητικές πληροφορίες 
που μπορούν να υποστούν επεξεργασία και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Οι εταιρίες-πλατφόρμες 
μας υπόσχονται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βελτιώσει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων. Θα 
συμβάλει στη διαμόρφωση πιο ενημερωμένων απόψεων και στην πραγματοποίηση καλύτερων, 
ορθολογικότερων επιλογών. Αλλά τότε, τίνος τη σοφία και τους στόχους θα ακολουθούμε; 
 
 



Elliott Nicole J. Waller & Fabian Forban, AEI (artificial emotional intelligence), Σουηδία/Γερμανία, 
2019, 4.10  
 

 
 
Ένα non-binary άτομο βιώνει τα συναισθήματα του και αντιπαλεύεται τη βαρύτητα σε έναν χορό, 
ενώ σαρώνεται από AI (τεχνητή νοημοσύνη). Ως αποτέλεσμα, τεχνητά συναισθήματα 
προβάλλονται μέσω του προσώπου, που δε μιμείται καμία έκφραση, αφήνοντας το άτομο σε 
κατάσταση υπερβατικής σύγχυσης. Η τεχνητή συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη 
ευρέως από τους ειδικούς του μάρκετινγκ για να χειραγωγεί την ανθρωπότητα και να δημιουργεί 
πρόθυμους καταναλωτές... 
 
 
Yvana Samandova & Borjan Zarevski, Artificial Intelligence VS Aristotle// beta 0.98, Γαλλία, 2019, 
4.21  
 

 
 



Υβριδικός διάλογος μεταξύ της εισαγωγής της Μεταφυσικής του Αριστοτέλη (Βιβλίο Α) και δύο 
διαφορετικών τεχνολογιών Chabot (ChatScript VS Hybrid AIML). Ενώ για το Avatar της Grace Jones 
χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά το Hybrid AIML, για το avatar του Αριστοτέλη χρησιμοποιήθηκαν 
σε εναλλαγή αποσπάσματα από τη Μεταφυσική και απαντήσεις που δημιουργήθηκαν από το 
ChatScript. Τα αποτελέσματα είναι εντελώς ανεξέλεγκτα και απροσδόκητα. 
 
 
Katerina Athanasopoulou & Eleni Ikoniadou, Her Voice, Μ. Βρετανία 2019, 5.32  
 

  
 
Οι περισσότερες γιαγιάδες διαβάζουν παραμύθια στα εγγόνια τους. Η δική μου με έβαζε στο 
κρεβάτι με ιστορίες για αδιευκρίνιστα ηχητικά συμβάντα και στοιχεία για την ακουστική 
αντίληψη. 
 
  



 
Sven Windszus, PURE WHITE, Γερμανία 2017, 3.00  
 

 
 
Στο βίντεο Pure White πρωταγωνιστεί ένα μοντέλο ανατομίας. Ξυπνάει σε ένα φαινομενικά τέλειο 
κόσμο. Το γεγονός ότι πρέπει να ζει σαν ένα «διαλυμένο» ον σε ένα τέτοιο ιδανικό περιβάλλον, 
ενισχύει τον πόνο της. Αναζητά το δημιουργό της σε μια προσπάθεια να βρει απαντήσεις. Όλο και 
περισσότερο απογοητεύεται από την ύπαρξή της καθώς προσπαθεί να γίνει μέρος αυτού του 
τέλειου κόσμου. Βρίσκεται στο έλεος των χαοτικών συναισθημάτων της, η απελπισία 
αναμειγνύεται με δέος, η αυτο-λύπηση γίνεται παραίτηση. Καταφεύγει στην αφαίρεση της 
καρδιάς της ως έσχατη λύση. Παραδίδοντας τον εαυτό της, θυσιάζει όλα όσα ζουν μέσα της και 
γίνεται ένα με αυτόν τον υποτιθέμενα τέλειο κόσμο. 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Το Video Art Μηδέν είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τη διερεύνηση και την προώθηση της 
βιντεοτέχνης και ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα διεθνή φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε το 2005 από μια ανεξάρτητη ομάδα ελλήνων καλλιτεχνών με σκοπό να υποκινήσει τη 
δημιουργία πρωτότυπης βιντεοτέχνης, να βοηθήσει στη διάδοσή της και να αναπτύξει την έρευνά 
της.  
 
Μέσα από συνεργασίες και ανταλλαγές με σημαντικά φεστιβάλ, χώρους τέχνης και οργανισμούς, 
έχει αναγνωριστεί ως μια από τις βασικές και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσες διοργανώσεις για τη 
βιντεοτέχνη διεθνώς και μια σημαντική πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής για την ελληνική και 
παγκόσμια βιντεοδημιουργία. Έχει δημιουργήσει ταυτόχρονα ένα εναλλακτικό σημείο 
συνάντησης για αναδυόμενους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και έναν κόμβο επικοινωνίας 
μεταξύ καλλιτεχνών, οργανισμών, φεστιβάλ και χώρων τέχνης απ’ όλο τον κόσμο. 
 



Ενότητες προβολών του Μηδέν έχουν ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε όλο 
τον κόσμο, και φιλοξενούνται σε σημαντικά φεστιβάλ και Μουσεία της Ελλάδας και του 
εξωτερικού.  
 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιούλα Παπαδοπούλου & Μαργαρίτα Σταυράκη 
 
Info: www.festivalmiden.gr || www.facebook.com/videoartmiden || 
https://www.instagram.com/videoart_miden/  
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