BASIN BÜLTENİ
Arura
27.10 – 26.11.2022

ArtOn Pera 27 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında Ozan Türkkan’ın “arura” isimli kişisel
sergisine ev sahipliği yapacak.
“arura”, Transitional Forms (Geçiş Formları), Biodiversity (Biyoçeşitlilik) ve bu biyolojik
formların doğadaki fraktal geometrik yapısı ve bu geometrinin zaman içindeki değişkenliği
konularına odaklanan araştırma projesi sonucunda üretilen bir kişisel sergidir.
Ozan Türkkan'ın 15 yılı aşkın süredir devam eden sürekli araştırmalara dayanan yeni medya
pratiklerinin odak noktası, doğanın fraktal geometrik yapısı ve kendini yaratmak için
kullandığı jeneratif sistemlerdir.
“arura”, Transitional Forms (Geçiş Formları), Biodiversity (Biyoçeşitlilik) ve bu biyolojik
formların doğadaki fraktal geometrik yapısı ve bu geometrinin zaman içindeki değişkenliği
konularına odaklanan araştırma projesi sonucunda üretilen bir kişisel sergidir. Üretim
sürecinde Biodiversity Heritage Library’de (Biyoçeşitlilik Mirasi Kütüphanesi) yüzyıllardır
incelenen 2 milyondan fazla çizilmiş canlı formu yeniden analiz edilmiş, yaklaşık 10 bin
cizim ve imaj taranmış ve 2 binin üzerinde Creative Coding (Yaratıcı Kodlama) ve AI (Yapay
Zeka) araçları kullanılarak işlenerek bu canlı formların geometrileri çıkarılmışis ve
yerleştirmelerde kullanılmak üzere yeniden oluşturulmuşstur.
Transitional Forms (Geçiş Formları) şu anda AI'da (Yapay Zeka) kullanılsa da evrim teorisi
içinde biyolojide kullanılan bir kavramdır. Örneğin 25 milyon yıl önce suda yaşayan bir canlı
ile şimdi karada yaşayan bir canlının ara formlarını açıklamak için kullanılır. Elbette bunun
entelektüel bir boyutu olduğu kadar sosyal ve psikolojik bir boyutu da var. Bir düşünce
geliştikçe, aradaki tüm formlar Geçiş Formları haline gelir. Tabii bunu başı ve sonu olmayan
bir süreç olarak düşünürsek, her şey sürekli Geçiş Formları ve sürekli değişim halindedir.
Bu süreçteki ana ilham kaynağı su ve tüm doğadaki yaşam ve yaşam formlarının ona olan
bağıdır.
Arura, orijinal anlamı "ekilebilir arazi" olan ve "saban" fiilinden türetilen Homerik Yunanca
bir kelimedir. Kelime aynı zamanda genellikle toprak, toprak ve yaşam formalarını
barındıran “kutsal toprak ana” için de kullanılmıştır.
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