
Zintuigen



Vragen:

• Your experience with senses: describe what you’ve collected in your

blog, both in images and in text.

• Why are the senses important to a designer?

• How can you use them in your design concept?

• Which senses do you want to work with?

• How do these senses relate to the concept of the zeep winkel?

• What new media will you use to create these sensory experiences?



Het oog - zien.

Het oog bestaat uit de volgende onderdelen:

- Hoornvlies

- Pupil

- Iris of het regenboogvlies.

- Spieren

- Doorzichtige lens omringd door spieren.

- Platte of bolle lens



Hoe werkt het oog?

- De ogen kunnen zich heel goed aanpassen.

- Onder bijna alle omstandigheden zien.

- Wanneer grote pupillen wanneer kleine?

- Beelden op het netvlies

- Platte lens bij lange afstand

- Bolle lens bij korte afstand

- Verkleind omgekeerd beeld op netvlies

- Hersenen zetten dit om.



Ervaringen - zien.

- Opdracht: blind door de stad lopen

- Gezichtsbedrog

- Brillen/slechte ogen.

- Kleuren zien geven gevoel



Het oor - horen.

Het oor bestaat uit de volgende onderdelen:

- uuitwendig oor

Oorschelp en gehoorgang

- MMidden oor

Trommelvlies en de 3 gehoorbeentjes.

- BBinnen oor

Slakkenhuis



Hoe werkt het oor?

- Het horen van geluid.

- Geluid is luchttrilling.

- Via Oorschelp en gehoorgang bij een dun vlies.

- Trommelvlies geeft deze trilling door aan de gehoorbeentjes.

- Door de stijgbeugel doorgeven aan het hoorzintuig:

- het binnenoor of slakkenhuis.



Ervaringen - horen

- Opdracht: Doof door de stad lopen

- Proef: waar komt geluid vandaan

- Sfeer creeren aan de hand van geluid.



De neus - ruiken

Hoe werkt de neus?

- In de lucht kleine deeltjes.

- In ademin in de neus.

- Reukhaartjes vangen de stof op.

- Reukhaartjes cellen

- Naar je hersenen.



Ervaringen - ruiken

- Geuren voor waarschuwen

- Geuren voor herinneringen

- Proefje: Geuren geblinddoekt herkennen.



De mond - proeven

Hoe werkt de tong?

- smaakpapillen noemen.

- 4 smaken namelijk:

Bitter

Zuur

Zout

Zoet

Hartig



Ervaringen - proeven

- proeven op verschillende delen van de tong

- Structuur van eten

- Warm of koud

- Hard of zacht



De huid - Voelen

De huid bestaat uit de volgende onderdelen:

- Opperhuid

- Lederhuid

- Onderhuids bindweefsel



Hoe werkt de huid?

Zenuwen sturen prikkels door naar hersenen.

Wat je kunt voelen:

Koud of warm

Hard of zacht

Harig of ruw

Nat of droog

Pijn of prikkels

Braille schrift.



Why are the senses

important for a designer?

Zintuigen om mensen te prikkelen tot aankoop

Inspelen op wat de consument wil zien/ruiken/voelen/horen.



Which senses do you want

to work with

Voor de zeepwinkel wil ik graag werken met:

- Ruiken

- Zien



Geur in de zeepwinkel

Een van de belangrijkste dingen om toe te voegen is geur. Dit omdat dit

Het concept van zeep versterkt.

Geur kan op verschillende manieren verspreidt worden:



Geurzakjes

geurkaarsen

geurventilator

geurolie

bloemen



Zien

In de winkel kunnen we ook indirecte beelden toevoegen.

Denk hierbij aan kleur en bellen etc.

Dit geeft ook een gevoel en indicatie van zeep

Deze beelden kun je op de volgende manieren laten zien:



bellenmachine
zeepbellen

kleur
kleurlichten



How do these senses relate

to the zeepwinkel

Ruiken - geur heeft natuurlijk veel te maken met zeep ook kan dit

bepaalde herinneringen/gevoelens oproepen bij de consument.

Zien - indirect beeldmateriaal. Gebruik maken van zeepbellen en andere

beelden die gerelateert zijn aan zeep maar niet direct zeep afbeelden.

Ook kleur kan een belangrijke rol hebben.



What new media will you

use to create these sensory

experiences?

Voor de winkel zal er gebruik gemaakt gaan worden van verschillende

Nieuwe media.

Denk hierbij aan:

Hologrammen

Kleurlichten

Zeepbellen

Schuim in bakken

geurmachines



Hologrammen

Door middel van hologrammen kunnen bloemen en andere dingen die je doen de

Aan zeep toegevoegd worden aan de winkel.



Kleurlichten op muren en

in de ruimte

Door middel van gekleurd licht



Zeepbellen

Rond vliegende zeepbellen om het gevoel van zeep over te brengen.



Zeep schuim in bakken

Door middel van glazen bakken gevuld met schuim het gevoel van zeep

Overbrengen op de consumenten



Geurmachines

Door middel van verschillende ruimtes met verschillende geuren geur

Verspreiden zodat mensen hier herinneringen aan krijgen en dit willen

Kopen.



              ,,,,Einde,,,,


