
O Întâlnire pe zoom cu  Lucreția 

Berzintu, Cristian BUCUR și invitați 

din trei continente 

Adrian Grauenfels    
 

1-Despre AG: 

Editor la SAGA Publishing – Israel 
începând din anul 2017 mă ocup cu 

traduceri, difuzare de cărți de artă și din anul 

2022 urmăresc cu interes dezvoltarea 

colosală a programelor AI = Inteligență 

artificială. 

Am folosit câteva programe la ilustrat cărții, 

coperți de carte, efecte grafice… Voi descrie 

aici câteva din impresiile și experiențele 

mele recente.  

Ca editor și traducător am fost expus din 

2021 la inovațile programelor grafice AI. 

Primul site, care a oferit experiențe AI online 

a fost Wombo-art.  

Adresa -  https://dream.ai/create 

Programul cerea să aleg un stil din 12,  (azi 

oferă 130) și un titlu pentru imaginea dorită 

                 

La început Rezultatele erau destul de 

forțate, derivate din lumea SF, apocalipse, 

peisaje marțiene, artificiale și exagerat  

colorate până la saturație .  

 

Iată două exemple Wombo ART 

                               De pildă  fly over Paris 

 

                                                                     

                                                       A black girl 

Am abandonat rapid acest program și am 

trecut la DALL.E 2 

  



2- problemele ridicate de AI 

Inteligența artificială generativă (AI) 

Împărtășesc convingerea larg răspândită că 

inteligența artificială generativă va avea un 

impact asupra tuturor tipurilor de locuri de 

muncă de birou. Artiștii, scriitorii, ziariștii, 

programatorii, -  sunt în zona de pericol. 

AI poate să deseneze imagini frumoase, să 

scrie proză decentă, să codifice programe  și 

orice altceva între ele. Chiar dacă nu 

funcționează impecabil, AI  are potențialul 

de a perturba locurile de muncă în domeniul 

cunoașterii și al creativității - în curând, un 

om care folosește un sistem de AI de ultimă 

generație va valora cât o întreagă echipă de 

oameni. 

Chat GPT a tras un semnal de alarmă 

pentru toată lumea. Toți am devenit 

conștienți cu mult înainte de asta - AI-ul 

generativ era în pregătire de câțiva ani când 

a fost lansat pe net. Astăzi, prognozele sunt 

peste tot: se anunță schimbări mari.  

Artiștii iau în serios inteligența artificială 

generativă. 

Cred că, artiștii (termen generic care include 

designeri, pictori, ilustratori etc.) sunt mai 

iritați și mai speriați decât ceilalți. Dacă 

acceptăm că supărarea acționează aici ca  

un semnalizator al pericolului, putem 

concluziona că aceștia se simt, de asemenea, 

vulnerabili. Este simplu de explicat de ce 

programatorii sunt chiar încântați de AI, dar 

scriitorii, care lucrează în condiții similare 

cu cele ale artiștilor, par ciudat de calmi.  

Nu sunt și ei amenințați? 

De când noua scenă artistică AI a început să 

prindă inerție la începutul anului 2021, am 

văzut de multe ori artiști tradiționali 

manifestându-și îngrijorarea și chiar 

ostilitatea față de instrumente de generare 

de imagini precum DALL-E și Stable 

Diffusion. Unii sunt foarte vocali pe 

rețelele de socializare (nu întotdeauna cu 

bune maniere) și iau măsuri extreme pentru 

a lupta pentru drepturile lor. Ei sunt uniți în 

a face presiuni asupra factorilor de decizie 

politică pentru a stabili o reglementare 

adecvată privind AI generativă (eu susțin 

eforturile) și își exprimă îngrijorarea cu 

privire la practicile dubios de legale ale 

companiilor de AI (de exemplu, eliminarea 

conținutului protejat prin drepturi de autor 

fără permisiune sau retribuție). Urmează 

procese și s-ar putea ca acestea să obțină sau 

nu ceea ce ei caută.   

 În ciuda faptului aparent că AI ar putea fi un 

pericol la fel de problematic pentru scriitori, 

nu văd că noi facem același lucru. La scriitori 

vedem un contrast puternic cu artiștii: 

Scriitorii fie învață să profite de AI generativ, 

fie resping programul ca fiind inutil, fie că 

ignoră fenomenul cu totul.                                                                                                                                                                                      

Nu văd ostilitate sau furie, nici teamă. 

   Să nu fim amenințați de IA. Când au 

apărut primele computere mulți au vazut 

sfârșitul contabililor, al matematicii etc.  Din 

contra, computerele au generat noi joburi, 

programatori, tehnicieni, rețele de vânzare, 

de sevice etc. 

Percepția mea îmi spune că există într-

adevăr o diferență semnificativă în ceea ce 

privește gradul în care AI amenință artiștii 

vizuali și scriitorii (în medie) și vom 

descoperi de ce.   

 

 



 Care este modul în care arta este creată și 

percepută în funcție de natura ei? 

Cunosc multe persoane care nici măcar nu 

știu ce înseamnă "AI", dar în fiecare zi tot 

mai mulți oameni realizează că AI 

generativă este un punct cardinal. Unii 

cercetători văd avantajele pentru progres și 

productivitate și percep sistemele de AI ca 

pe un mijloc de a-și spori abilitățile. 

Alții nu. Alții resimt progresul tehnologic în 

măsura în care acesta le amenință modul de 

viață. Îl disprețuiesc și, deși uneori motivația 

este exclusiv personală, în cele mai multe 

cazuri reflectă un conflict mai profund cu 

motorul care face lumea să avanseze -fără să 

îi pese de cei care nu se pot adapta. 

Ceea ce mi se pare cel mai surprinzător în 

legătură cu acest ultim grup este că oamenii 

care aparțin acestui grup se răspândesc 

inegal - ostilitatea față de IA generativă este 

foarte concentrată în câteva profesii. Voi 

detaila. 

                                        * 

    Să nu fim amenințați de IA. Când au 

apărut primele computere mulți au vazut 

sfârșitul contabililor, al matematicii etc.  Din 

contra, computerele au generat noi joburi, 

programatori, tehnicieni, rețele de vânzare, 

de sevice etc. 

Percepția mea îmi spune că există într-

adevăr o diferență semnificativă în ceea ce 

privește gradul în care AI amenință artiștii 

vizuali și scriitorii (în medie) și vom 

descoperi de ce.   

În schimb, mă voi concentra pe modul în 

care arta este creată și percepută în funcție 

de natura ei. 

* 

 

 

 

Arta vizuală este (în mare parte) 

despre stil… 

 Putem spune că stilul  Stilul - înțeles ca fiind 

ansamblul de elemente care alcătuiesc 

idiosincrazia unui artist, este mult mai 

important în domeniul vizual decât în cel al 

scrisului 

Will Knight de la firma Wired a susținut că 

"poți vedea instantaneu elemente ale stilului 

altor artiști în imagini  dar  este  mult mai 

greu să simți această copiere și remixare în 

text". Iar Parvaz Cazi a exemplificat că poți 

"detecta cu ușurință influența cubistă", dar 

ar fi nevoie de un cititor antrenat ... pentru a 

identifica  o  frază scrisă de Hemingway". 

Sunt de acord cu acest punct de vedere: 

Stilul este o proprietate fundamentală în 

arta vizuală. Este prezentă și în scris, dar mai 

puțin esențială. 

Acest lucru, la rândul său, face ca artiștii 

individuali să fie vulnerabili la capacitatea 

excepțională al AI de a remixa tipul de date 

cu care a fost alimentată pentru a crea ceva 

suficient de original astfel încât să evite 

plagiatul, dar nu prea mult încât să piardă 



sentimentul unui stil familiar. Modele 

generative precum Stable Diffusion și 

Midjourney pot regurgita cu ușurință 

stiluri; utilizarea numelui unui autor în 

prompter este suficientă pentru ca fiecare 

rezultat să pară că are o notă unică. 

Cu toate acestea, dacă sunteți atenți - sau 

dacă aveți ochiul ascuțit al unui artist - vă 

veți da seama că inteligența artificială 

generativă nu se pricepe atât de bine la 

copierea artiștilor - poate face o treabă bună 

în mod superficial, dar, la o examinare 

adecvată, detalii ciudate încep să vă atragă 

atenția, rupând vraja perfecțiunii. Pentru o 

privire expertă, rezultatele sunt un efort 

grosolan de replicare. 

Ilustratoarea Hollie Mengert este un bun 

exemplu în acest sens. Ea a fost victima unei 

încercări de reproducere a stilului ei fără 

consimțământul ei (un utilizator Reddit a 

preluat munca ei pentru a pune la punct un 

model Stable Diffusion + Dreambooth și a 

împărtășit-o în mod deschis). Într-un 

interviu ea a spus următoarele despre 

desenele generate: 

"În ceea ce privește personajele, nu m-am 

văzut în ele. Nu am văzut personal AI-ul 

luând decizii pe care ... le-aș fi luat eu, așa că 

am simțit  distanță față de rezultate". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Simt că inteligența artificială poate imita 

texturile pensulelor și redarea și poate 

prelua unele culori și forme, dar asta nu este 

neapărat ceea ce te face cu adevărat 

angajabil ca ilustrator sau grafician." 

 

 

DALL-E este o versiune cu 12 miliarde de 

parametri derivată din GPT-3 antrenată 

pentru a genera imagini din descrieri de text, 

utilizând un set de date de perechi text-

imagine. 

 Are un set de diverse de capacități, inclusiv 

crearea de versiuni antropomorfizate ale 

animalelor și obiectelor, combinarea unor 

concepte fără legătură între ele în moduri 

plauzibile, redarea textului și aplicarea de 

transformări la imagini existente. 

Iata exemplul in care tabloul fata cu cercel 

perlă este prelucrat în multiple variante ale 

aceluiați stil folosit de pictorul olandez 

Vermeer. 

  



  

  

 

 

 

AI - Cum se construiește un castel în 

40 de secunde    
 

Procesul este utilizat de Stable Diffusion. 

Modelul generează imagini prin denatura-

rea iterativă a zgomotului aleatoriu generat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

până la atingerea unui număr configurat de 

pași, ghidat de codificatorul de text CLIP 

preînvățat pe concepte împreună cu 

mecanismul de atenție, rezultând imaginea 

dorită care descrie o reprezentare a 

conceptului învățat. In exemplul ales avem 

40 de iterații de la zgomot la sugerarea unui 

castel japonez. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programul NightCafe.AI   

 

Acest program este destul de comod pentru 

o grafică suficient de elaborată. Cu el am 

obținut multe rezultate acceptabile pentru 

coperți si ilustrație de cărți. 

 

Programul oferă doua variante 

- Text to Image în trei variante (Stable 

diffusion, DALLE-E bazat pe OPEN-AI, 

Guided diffusion )  

- Style Transfer 

În toate cazurile pomenite trebuie sa 

introducem un text – descriere pentru 

imaginea dorită. Să alegem o imagine 

existentă care ne place 

Alegem apoi: 

Timpul de prelucrare – afectează numărul 

de iterații ale algoritmului AI. 

Rezoluția dorită produsului - joasă sau de 

medie rezoluție 

În final alegem numărul de imagini dorite  

1-16 și procentul  de noise (zgomot) care 

afectează cât de aproape dorim să semene 

produsul final raportat la imaginea de 

plecare. Atașez în continuare rezultatele 

obținute  de mine în ultimul timp. 

 

  

  



  

 

  

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiențe cu AI   

Starea lucrurilor azi este 

promițătoare 

În acest moment al dezvoltării inteligenței 

artificiale, există programe mai bune decât 

aproape orice ființă umană la o gamă largă 

de sarcini mentale. Nimeni nu poate învinge 

programul Alpha-Zero la șah. Aproape 

nimeni nu poate intra la un examen final de 

microbiologie și să îl treacă cu brio,  fără să 

fi participat la un singur curs, dar GPT-

versiunea trei - poate. Numai un expert în 

muzică clasică poate face diferența între un 

Bach, Rachmaninov sau Mahler autentic și 

compozițiile originale ale Experiments in 

Musical Intelligence (EMI). Programul 

AlphaCode este la fel de bun la scrierea   

unui software original pentru a rezolva 



probleme dificile de codare, la fel ca 

profesionistul mediu,  într-o competiție de 

5.000 de programatori.   

Acest scurt text a fost tradus de softul Deepl 

care realizeză traduceri cu circa 90-95% 

acuratețe. (Dar nu la poezie) 

 

Probleme de digerat   

  Una dintre probleme este că 

inteligența artificială va permite și  amplifica 

persoanele rău intenționate care răspândesc 

dezinformări, falsuri frauduloase și 

propagandă. Fermele de hakeri ruși vor 

părea demodați ca o vestă tricotată manual 

înlocuiți de o armată infinită de roboți de 

inteligență artificială care vor trimite la 

nesfârșit spam la fiecare site și utilizator de 

pe internet.   

Teorii ale conspirației personalizate, cu 

complexitatea și credibilitatea unui roman 

de Umberto Eco, vor fi generate la cerere. 

Parafrazându-l pe Orwell, "Dacă vreți o 

imagine a viitorului, imaginați-vă un robot 

care calcă pe o față umană pe vecie." 

O a doua problemă este riscul de pierdere a 

locurilor de muncă tehnologice. Aceasta nu 

este o preocupare nouă;  iar argumentele din 

jurul ei sunt al celor care urăsc progresul. Ce 

se va întâmpla cu vânzătorii, cu oamenii de 

servici, cu taximetriștii? Când tehnologia 

închide o ușă, deschide o alta, iar fluxul de 

energie și talent uman este pur și simplu 

redirecționat. Așa cum a spus Joseph 

Schumpeter, totul face parte din distrugerea 

creativă a capitalismului.  

 

          Adrian Grauenfels 

SAGA 2023 

Chiar și perspectiva iminentă a camioanelor 

care se conduc singure și care vor lăsa fără 

loc de muncă 3,5 milioane de șoferi de 

camion din SUA este o afacere obișnuită. În 

schimb, șoferii de camioane șomeri pot 

învăța să codeze și să programeze, nu-i așa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


