
Sabeu que la intel·ligència artificial intervé
cada vegada més en l’àmbit artístic? Aquesta
setmana us volem preguntar la vostra opinió
sobre qui hauria de recaure el crèdit d’un
quadre o altre peça artística generada per
IA. Què us sembla?

La recent subasta en Christie’s de l'obra “Edmond De Belamy” valorada en $432,000 i

creada per una IA, va generar un intens debat sobre qui ha d'emportar-se el mèrit o

reconeixement de la peça així com la responsabilitat o autoria de cadascun dels actors

involucrats.

La peça va ser presentada pel col·lectiu artístic Obvious, qui va entrenar l'algoritme

d’aprenentatge automàtic amb imatges d'obres mestres del Renaixement a través de

WikiArt. L'equip de programadors, els artistes, el comissari d'art o curador, .. han estat

algunes de les moltes persones que han format part del procés de creació de “Edmond De

Belamy”.

No obstant, no està clar qui ha d'emportar-se el mèrit principal d'aquesta creació. D'acord

amb un estudi dut a terme per Ziv Epstein et al. l’any 2020, titulat "Who gets credit for AI-

generated art?”, el públic tendeix a donar la major part del mèrit i la responsabilitat a

l'artista, després al curador i, finalment, als tecnòlegs. És aviat per saber si aquest patró

d’atribució es repetirà en el futur i, és clar, no podem determinar amb seguretat qui

s’emportarà el mèrit en properes obres. 

El que sí sabem és que si la percepció que anem creant de la IA, ja sigui com a artista o com a

simple eina tecnològica, també influirà i aquesta depèn fonamentalment de la informació

que es doni d'ella. En aquest sentit, el rang d'humanització que s’acabi fent de la IA pot ser

essencial en l'atribució de mèrits i responsabilitats.

Si voleu llegir l'estudi íntegre de Ziv Epstein et al. (2020) "Who gets credit for AI-generated

art?” publicat a iScience podeu clicar als següents enllaços

https://www.media.mit.edu/publications/who-gets-credit-for-ai-generate-art/

https://www.mpg.de/15455301/0929-bild-134137-artificial-intelligence-in-art-a-simple-

tool-or-creative-genius1
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