Projenin amacı giderek artan “şiddet” kavramına dikkat çekmek. Daha önce yapılan
sigara içemenin zararları ile ilgili bir projeden yola çıkarak bu fikir aklıma geldi.
Projede interent üzerinden bir modelllik ajansına başvuru yapan katılımcılar vücut
ölçüleri, boyları, uğraşları ile ilgili soruları yanıtlarken aynı zamanda sigara içme
alışkanlıklarıyla ilgili sorulara da cevap veriyorlar. Daha sonra katılımcılara,
başvurudları fotoğrafın üstünde oynanarak sigara içme alışkanlıkalrı sonucunda nasıl
bir fiziksel değişime uğrayacakları gösteriliyor. Bu proje sonucunda katılımcılar büyük
bir oranda sigarayı bırakıyor. Bu konuda bilgilendiren websitesi sayesinde de konuda
daha bilinçli olduklarını söylüyorlar.

Benim düşümdüğüm proje de insanların günlük hayatta, ilişkilerinde
karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarla ilgili sorulara cevap verdikleri bir anket
oluşturmak. Bu ankette verdikleri cevaplarla günlük hayatta herkesin bir şekilde
şiddete maruz kaldığını veya benzer durumlarla karşılaştığını gösterip, bu konuyla
ilgili önemli bilgilere erişmelerini sağlamak. Amaç ise, farkında olmasak bile aslında
şiddetin herkesin belirli derecelerde karşılaşabileceği bir durum olduğunu göstererek
bu konuda daha duyarlı olmaya yöneltmek.
http://elmaaltshift.com/2010/04/10/ugly-models-the-model-agency-for-smokers/
Visual Character Analysis
İkinci proje katılımcıların belirli sorıları cevaplaması ile belirli bir karakter analizi
yapıyor. Bu karakter analizi sonucunda her cevabın belirli renk ve şekil karşılıkları ile
bir görsel oluşturuluyor. Kendilerini anlatırken kullandıkları bazı kelimeler de bu
renklerin ve şekillerin oluşmasında farklı efektlere neden oluyor. Aynı zamanda
katılan kişiye vermek için poster de oluşturulabilir.

Aura Interaction
Üçüncü projede insanların auralarını algılayıp bunların etkileşimiyle oluşan farklı
görselleri göstermeyi düşündüm. İnsanlar aslında konuşarak anlaştıklarını düşünseler
de konuşmadan da birbirlerine belirli mesajları yollayıp, karşılarındakilerden belirli
mesajları alabiliyorlar. Bunun için de kirlian photography denen bir yöntem
kullanılıyor.

http://www.buyamag.com/kirlian_camera_photography.php

4. projede insanların vücut ısılarıyla duyguları arasındaki bağlantı üzerinden yola
çıkılıyor. İnsanalara çeşitli görseller gösterilerek ya da soruları sorularak vücut
ısılarındaki değişimle tepkilerini ölçerek, görsel bir sonuç oluşturma.
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/95/3/677
http://www.ecsa.ucl.ac.be/personnel/philippot/Intercult_Polish.pdf
http://csulb.edu/~tstevens/h74emoti.htm
Kalp atışı, vücut ısısı gibi gözle görülemeyen bir tepkiyi duyguları belli decek şekilde
görselleştirmeyi amaçlıyor.

5. proje face recognition ile insanların mimiklerini algılayıp görüntülerini kaydeden
bir sistem kurmayı düşündüm. Bu sistem ile insanların karşılarındaki kişinin
davranışına göre verdikleri tepkileri belirlemeyi amaçlıyorum. Bu sistem ile kişinin
değişik ifadeleri kaydedildikten sonra karşısına benzer ya da zıt daha önceden
kaydedilmiş birinin görüntüleri geliyor. Görüntüsü yeni kaydedilen kişinin ifadesi
değiştikçe kayıttaki görüntünün verdiği tepkiler de değişiyor. Bu olay sırasında da
kişinin görüntüsü 2. Kez kaydedilerek database’e ekleniyor. Bu proje bir internet
sitesi haline getirilip katılanların wecamden de kayıtları alınabilri ve bunlar da data
base e eklenebilir.

