
Nghệ thuật do AI tạo cho Sự Sáng tạo 

của Con người 

Trong vài năm qua, các nghệ sĩ trên khắp thế giới đã cố gắng vượt 

qua ranh giới của những gì được coi là nghệ thuật.  Với sự trợ giúp 

của công nghệ, những nghệ sĩ này có thể tạo ra những tác phẩm 

thực sự độc đáo. Cho dù đó là một bức tranh hay một tác phẩm 

điêu khắc, nghệ thuật hiện đại đã có thể mang một hình thức mới.  

Bá tước Belamy (Le Comte de Belamy) 

Sử dụng trí tuệ nhân tạo, nhóm nghệ thuật Obvious có trụ sở tại 

Paris đã tạo ra một tác phẩm trông giống như một bức tranh.  Các 

bức chân dung gia đình Belamy được tạo ra bằng một kỹ thuật có 

tên là Generative Adversarial Networks, một kỹ thuật AI tiên tiến do 

nhà nghiên cứu AI người Mỹ Ian Goodfellow phát minh.  

Họ đã cung cấp cho GAN một bộ dữ liệu gồm 15.000 bức chân 

dung từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20.  Mỗi bức chân dung được cung 

cấp một công thức toán học xác định diện mạo của nó.  Sau đó, 

thuật toán tạo ra một hình ảnh mới dựa trên tập hợp.  Mục đích là 

để đánh lừa Người phân biệt nghĩ rằng hình ảnh mới là một bức 

chân dung ngoài đời thực. 

Rõ ràng giải thích rằng họ đang cố gắng sử dụng công nghệ AI để 

khám phá mối quan hệ giữa nghệ thuật và công nghệ.  Họ hợp tác 

với những người bạn thời thơ ấu và cung cấp cho thuật toán một 

loạt các bức chân dung từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20. Sau đó, thuật 

toán bắt đầu tạo ra các tác phẩm gốc.  



Rõ ràng, phương pháp sử dụng Mạng đối thủ sáng tạo để tạo chân 

dung gốc là một bước tiến lớn để xác thực nghệ thuật AI.  Họ hy 

vọng sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc bán bức chân dung của 

Edmond Belamy để đào tạo thêm thuật toán.  Họ dự định sử dụng 

tiền để tài trợ cho sức mạnh tính toán và thử nghiệm mô hình 3D.  

Loạt Belamy được tạo ra để khám phá mối quan hệ giữa nghệ 

thuật và công nghệ. Rõ ràng là đã có thể tạo ra toàn bộ gia đình 

De Belamys bằng cách sử dụng Mạng đối thủ sáng tạo.  Đây là tác 

phẩm nghệ thuật do AI tạo ra đầu tiên được bán đấu giá.  Tác phẩm 

được bán với giá 432.500 USD tại Christie's ở New York.  

Không biết liệu việc bán bức chân dung Belamy có tác động  đến thị 

trường nghệ thuật AI hay không.  Vẫn còn phải xem liệu đợt giảm 

giá tại Christie's có phải là lần đầu tiên tác phẩm nghệ thuật do AI 

tạo ra được bán hợp pháp hay không.  

Tuy nhiên, bất chấp thành công của nó, Obvious hối hận khi tiếp thị 

bức chân dung Belamy như một tác phẩm nghệ thuật do AI tạo 

ra. Mục đích của họ là dân chủ hóa Mạng đối thủ sáng tạo và cho 

thấy rằng một cỗ máy có thể tạo ra nghệ thuật.  Cuộc tranh luận về 

việc liệu một bức chân dung có thực sự là một tác phẩm nghệ thuật 

hay không đã không giải quyết được câu hỏi lớn hơn về việc liệu AI 

có được phép có một mức độ tự chủ về nghệ thuật hay không.  

DeepDream  

Tác phẩm nghệ thuật ảo giác do DeepDream AI sản xuất là một 

hình thức nghệ thuật thú vị. Phần mềm sử dụng mạng thần kinh 



nhân tạo để tìm các hình dạng và mẫu trong ảnh, sau đó tưởng 

tượng lại chúng thành một thứ hoàn toàn khác.  Đây chỉ là một 

trong những cách AI đã định hình lại cách chúng ta nhìn và tương 

tác với nghệ thuật. 

Phần mềm này là một phần của xu hướng lớn hơn đối với việc sử 

dụng AI trong các ngành công nghiệp sáng tạo.  Trên thực tế, nhiều 

nghệ sĩ đang tạo dựng tên tuổi của họ thông qua việc sử dụng 

AI. Cho dù bạn là một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm hay mới học 

cách sử dụng AI, bạn có thể tìm thấy một số dịch vụ trực tuyến để 

giúp bạn tạo tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.  Một số trong số 

đó là miễn phí, trong khi những người khác yêu cầu đăng ký.  

DeepDream là một thuật toán máy học được phát triển bởi nhóm 

Nghiên cứu của Google. Mục đích chính của nó là giúp các nhà 

khoa học hình dung ra mạng lưới thần kinh, nhưng nó cũng có thể 

được sử dụng để sáng tạo nghệ thuật.  

Nó được sử dụng để tạo ra những hình ảnh ngộ nghĩnh, cũng như 

các bộ phim ngắn, âm nhạc, lời bài hát và thậm chí cả hài kịch độc 

thoại. Mặc dù DeepDream là một phần công nghệ ấn tượng, nhưng 

nó cũng chỉ hơi sơ khai so với bộ não con người.  

Chương trình này dựa trên một thuật toán được phát triển bởi nhà 

khoa học máy tính Alexander Mordvintsev.  Ông ấy đã nghiên cứu 

về mạng lưới thần kinh, sau đó sử dụng mô hình này để tạo ra một 

chương trình có thể phân tích hình ảnh.  Sau đó, ông đào tạo nó để 

tạo ra hình ảnh. 



Thuật toán DeepDream sử dụng quy trình ánh xạ một -nhiều để tạo ra 

một bức tranh thể hiện cấu trúc mới nổi của mạng nơron.  Chương 

trình này chuyên sâu về tính toán và tầm quan trọng của nó nằm ở 

khả năng "nhìn thấy" những điểm tương đồng trong hình ảnh.  

Phần tốt nhất là chương trình được sử dụng miễn phí.  Trên thực tế, 

bạn nhận được mười lăm điểm khi đăng ký lần đầu. Sau đó, bạn có 

thể tăng mức trợ cấp của mình lên 20 điểm mỗi giờ sau khi bạn đã 

tạo ra năm tác phẩm nghệ thuật.  Khi bạn đã đạt đến số tiền này, 

bạn có thể tiếp tục tạo bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật tùy thích.  

Một chương trình khác để xem là WOMBO Dream, một trình tạo 

nghệ thuật AI miễn phí. Đó là một lựa chọn phổ biến trong đám 

đông NFT và nó có các tùy chọn tùy chỉnh hạn chế.  

Có một số dịch vụ trực tuyến cho phép bạn tải lên một hình ảnh và 

biến nó thành một bức tranh kỹ thuật số.  Một số trong số họ thậm 

chí còn cho phép bạn bán tác phẩm của mình dưới dạng NFT. 

GauGAN2 của Nghiên cứu NVIDIA 

Được thiết kế cho các nghệ sĩ kỹ thuật số nghiệp dư, nghệ thuật 

do NVIDIA GauGAN2 AI tạo ra giúp chuyển đổi các yếu tố đơn giản 

thành tác phẩm nghệ thuật chân thực.  Với công cụ mới, dễ sử 

dụng này, bạn có thể tạo các bản phác thảo thực tế và ảnh mô 

phỏng. Công nghệ hỗ trợ AI của nó được xây dựng trên mô hình 

mạng đối thủ chung (GAN). 

GauGAN2 AI là mô hình học sâu trí tuệ nhân tạo (AI) được đào tạo 

trên hơn 10 triệu hình ảnh phong cảnh chất lượng cao. Nó tạo ra các 



hình ảnh phong cảnh chân thực dựa trên đầu vào văn bản.  Người 

dùng có thể điều chỉnh các văn bản để tạo ra các cảnh khác nhau.  

GauGAN2 AI sử dụng các mạng đối nghịch chung (GAN) và ánh xạ 

phân đoạn để tạo ra hình ảnh chân thực từ các yếu tố đơn 

giản. Trong ứng dụng trang web demo tương tác này, người dùng 

có thể nhập một cụm từ và xem GauGAN AI tạo ra một hình ảnh 

phong cảnh trong thời gian thực. 

Ngoài bản demo GauGAN2, NVIDIA cũng đã phát hành một công 

cụ dựa trên GauGAN AI. Ứng dụng mới này, NVIDIA Canvas, cho 

phép người dùng thử nghiệm công nghệ GauGAN.  Để sử dụng 

phần mềm, người dùng cần có card đồ họa NVIDIA RTX.  Phần 

mềm này có thể được tải xuống miễn phí cho tất cả người dùng 

GPU NVIDIA RTX. 

NVIDIA Canvas sử dụng lõi tensor trong GPU, giúp AI thực hiện 

công việc của mình. Nó cũng có thể dịch các đốm văn bản thành 

phong cảnh. Người dùng có thể sửa đổi văn bản bằng cách thêm 

tính từ hoặc điều kiện thời tiết vào cụm từ.  Sau khi văn bản được 

gửi tới GauGAN AI, phần mềm sẽ tự động tạo bản đồ phân đoạn, 

hiển thị vị trí của các đối tượng trong cảnh.  Sau đó, bạn có thể 

chỉnh sửa bố cục của bản đồ phân khúc. 

Phần mềm NVIDIA Canvas tương thích với các công cụ hiện 

có. Điều này giúp bạn dễ dàng thử nghiệm tác phẩm nghệ thuật do 

GauGAN tạo ra bằng AI, cho dù bạn là người chuyên nghiệp hay 

nghiệp dư. Bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh của mình với bạn bè 



hoặc đồng nghiệp. NVIDIA Canvas miễn phí sử dụng và có sẵn để 

tải xuống cho tất cả chủ sở hữu GPU NVIDIA RTX.  

Nghiên cứu của NVIDIA đã và đang thực hiện nhiều dự án thú vị 

do AI hỗ trợ. Họ sẽ trình diễn những tiến bộ mới nhất của mình tại 

Hội nghị Công nghệ GPU (GTC) ở Santa Clara, California, vào 

ngày 22-24 tháng 10. Giám đốc điều hành Jensen Huang cũng sẽ 

thảo luận về nghiên cứu mới nhất. 

Nghệ thuật do AI tạo ra GauGAN2 của NVIDIA là một trong những 

tiến bộ mới nhất trong công nghệ hỗ trợ AI của công ty.  Nó có sẵn 

miễn phí cho người dùng thông qua NVIDIA AI Demos.  Công ty 

cũng đã phát hành một công cụ mới, NVIDIA Canvas, cho phép các 

nghệ sĩ sử dụng công nghệ GauGAN để tạo ra tác phẩm nghệ 

thuật chân thực. 

Nghệ thuật hiện đại đẩy ranh giới của những gì 

được coi là nghệ thuật 

Trong suốt thế kỷ qua, nghệ thuật hiện đại đã vượt qua ranh giới 

của những gì được coi là nghệ thuật cho sự sáng tạo của con 

người. Một số người có thể cho rằng nó nhàm chán hoặc nhạt nhẽo, 

nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phải là nghệ thuật.  

Có nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, bao gồm hội họa, điêu 

khắc, nhiếp ảnh, âm nhạc, khiêu vũ, văn học và video.  Tuy nhiên, 

điểm chung của tất cả các hình thức này là chúng dịch các ý tưởng 

thành các định dạng trực quan.  Ngoài ra, chúng có thể liên quan 

đến việc sử dụng công nghệ mới hoặc vật liệu mới.  



Một trong những hình thức nổi bật nhất của nghệ thuật hiện đại 

được gọi là chủ nghĩa tối giản. Nó gắn liền với các tác phẩm của 

các nghệ sĩ như Donald Judd, Agnes Martin và Dan Flavin.  

Một hình thức nghệ thuật hiện đại khác là chủ nghĩa biểu hiện trừu 

tượng. Phong trào này khám phá quá trình tạo ra một tác phẩm 

nghệ thuật. Các nghệ sĩ như Jackson Pollock thường bôi sơn lên 

khung vẽ để tạo ra các tác phẩm trông giống như chúng được vẽ 

bằng cọ vẽ. 

Một hình thức nghệ thuật hiện đại khác được gọi là nghệ thuật 

trình diễn. Loại hình nghệ thuật này có một hình thức độc đáo, 

trong đó nghệ sĩ không bao giờ là một khán giả thụ động.  Thay vào 

đó, anh ấy hoặc cô ấy làm việc với các nghệ sĩ và nhà điêu khắc 

khác để tạo ra các tác phẩm. Sự thay đổi này trong cách công 

chúng tương tác với nghệ thuật đã ảnh hưởng đến cách định hình 

lại các bảo tàng. 

Một số phong trào nghệ thuật hiện đại khác bao gồm nghệ thuật 

đại chúng và chủ nghĩa tối giản.  Nghệ thuật đại chúng đã có ảnh 

hưởng trong việc định hình cách chúng ta nhìn nhận nghệ 

thuật. Một số nghệ sĩ như Richard Hamilton và David Hockney đã 

trở thành những nghệ sĩ nhạc pop tiêu biểu.  Những người khác 

như Edward Kienholz đã hợp nhất chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng 

và nghệ thuật đại chúng. 

Một trong những tác phẩm nghệ thuật hiện đại gây tranh cãi nhất là 

Đài phun nước của Marcel Duchamp.  Duchamp là một nghệ sĩ 



người Pháp, và tác phẩm của ông được coi là nghệ thuật dính 

dáng đến chính trị. 

Thật khó để nói chính xác khi nghệ thuật hiện đại bắt đầu.  Các nhà 

sử học đã đề xuất những ngày khác nhau.  Tuy nhiên, một số người 

cho rằng nó bắt đầu từ những năm  1880 với tác phẩm Chủ nghĩa 

chia rẽ của Seurat. Công trình nhiệt động lực học thống kê của 

Ludwig Boltzmann cũng được coi là tiền thân của chủ nghĩa hiện đại.  

Một trong những thay đổi lớn nhất trong nghệ thuật trong suốt thế 

kỷ qua là sự ra đời của nhiếp ảnh. Sự đổi mới này mang lại những 

khả năng triệt để để mô tả thế giới. Ngoài ra, các hình thức vận 

chuyển mới đã thay đổi cách sống của con người.  

Sau đây là một số hình ảnh được tạo ra bởi một số thuật toán 

Text-to-Image hiện có trên thị trường. Chúng tôi đặc biệt quan tâm 

đến việc tạo hình liên quan đến Việt Nam 



 



 

 



 

 



 

 


