
   Crosslabb



Mijn naam is Maaike van Tilborg en ik volg
de riching Lifestyle & Design op Willem de 
Kooning academie.

Ik hoop dat ik via deze presentatie duidelijk
kan maken want het vak crosslab inhoud 
en wat we zoal gedaan hebben.



Wat houd het vak (software) crosslab precies in?

In de lessen software komen de basics aan bod van het 
omgaan met de Apple computer. 
Daarnaast word instructie gegeven voor deze programma’s:
i-view (portfolio software), powerpoint, web-browsers
 
(hoe zoek je informatie op het internet). 
Met deze vaardigheden onderzoek je de mogelijkheden die 
vaksoverstijgend zijn. 
Het crosslab geeft een omgeving waarin door workshops,
gastlessen en opdrachten waarin interdisciplinair 
gewerkt wordt.



Bij crosslab zijn we voornamelijk bezig met het onderzoeken
van de zintuigen. Ook hebben we een online blog gemaakt waar
je al je ervaringen op kan zetten. Het is eigenlijk te vergelijken
met een schetsboek alleen dan staat het online! Erg handig dus.



Iedereen heeft 5 zintuigen ( in sommige gevallen een 6de)

Ruiken

Horen

Proeven

Voelen

Zien

Maar wat houden ze precies in?



Ruiken

Algemeen

Je bent vast wel eens in een winkel geweest waar ze 
lekkere geurtjes verkopen, een parfumwinkel. 
Misschien dacht je wel: ha, wat een lekker luchtje.....
Maar je bent ook vast wel eens bij de
kaasboer geweest, en misschien dacht 
je toen wel: hmmm hier ruikt het niet zo lekker. 
Of misschien heb je wel eens een rioollucht geroken.



Hoe ruik je?

Ruiken doe je dus met je neus. In de lucht zweven een heleboel kleine deeltjes.
Als je die kleine deeltjes in ademt, komen die deeltjes in je neus. In je neus zitten
een heleboel kleine haartjes, reukhaartjes. Die kun je ook zien, als je met een 
spiegeltje in je neus kijkt. Als die deeltjes in je neus zijn, worden ze opgevangen 
door cellen met die reukhaartjes. Die reukontvangers geven dan weer seintjes 
door aan je hersenen. Die weten dan dat je een geurtje ruikt. Je reukorgaan, 
je neus dus is heel belangrijk. Geuren waarschuwen je bv voor gevaarlijke 
stoffen of bedorven voedsel!



Horen

Algemeen

De oren 
Allemaal horen we ermee. Maar wat kunnen we er allemaal mee horen?
Zijn er geluiden die wij wel en anderen niet kunnen horen?

Een horend mens wordt elke dag gewaarschuwd door geluiden.
Bijvoorbeeld een bel die gaat, wil zeggen dat er iemand voor de 
deur staat, of een wekker die afloopt die erop wijst dat het tijd is om op te staan. 
Overal om je heen zijn geluiden. Vliegtuigen, verkeer, muziek, en nog veel meer.
Om al die geluiden te kunnen horen heb je iets nodig. Dat zijn je oren.
Stel je nu eens voor hoe het zou zijn zonder oren. Je zou mensen
helemaal niet horen praten,je zou niet naar muziek kunnen luisteren 
en je zou de telefoon niet kunnen horen. Dat zo raar zijn.



Proeven

Algemeen

En het zintuig dat alles met proeven te maken heeft is de tong. Kijk maar eens 
in de spiegel naar je tong. Er zitten allemaal kleine spikkeltjes op, die we de 
smaakpapillen noemen. De smaakpapillen zien er allemaal hetzelfde uit,maar
met elke smaakpapil kan je maar één van de vier verschillende smaken proeven.
Met de smaakpapillen op het puntje van je tong kan je bijvoorbeeld alleen maar 
zoet proeven.In de tekening zie je waar de smaakpapillen op je tong liggen en 
welke smaak je er mee kan proeven.



Voelen

Algemeen

Soms voel je je heel blij, soms voel je je juist verdrietig. 
Je huid kan ook voelen. Je huid kan voelen of iets hard,zacht, 
harig of ruw is. In je huid zitten hele kleine celletjes, zenuwen, die dat
kunnen voelen. Die zenuwen sturen de prikkels door naar je hersenen, 
zodat je weet wat je voelt.



Warmte en kou
Je huid voelt ook of je het warm of koud hebt. Het is de taak van de huid
om er voor te zorgen dat je het niet te warm of te koud krijgt. Als je het koud 
krijgt, trekt het bovenste laagje van je huid samen. Hierdoor gaan je haartjes 
op je huid overeind staan. Je hebt dan kippenvel, zoals je op het plaatje ziet. 
Dit doet de huid om tussen de haartjes warmte vast te houden. Als je het warm 
hebt dan scheiden de zweetkliertjes in je huid vocht af. Je gaat dan zweten. 
Het vocht op je huid koelt af door koude lucht. 
Zo koel je op een slimme manier weer af.



Zien

Algemeen

Je ziet met je ogen. Zij maken een soort filmpjes en sturen 
die naar je hersenen. De zwarte cirkel in het midden van je
oog is een klein gaatje. Het licht valt door het gaatje in je oog. 
Met het licht maakt het oog een filmpje. Berichten over het filmpje 
gaan via een zenuw naar je hersenen. 
Je hersenen begrijpen wat het plaatje betekent.



Gezichtsbedrog

Ook kunnen je ogen je heel erg bedriegen. Je hersenen begrijpen namelijk 
niet alle plaatjes. Kijk maar eens naar het plaatje hier onder. Het lijkt alsof de lijnen 
allemaal schuin lopen. Maar dat is echt niet zo. 



Experimenten die we in de les allemaal hebben gedaan:

- proeven

- met de blinddoek door de stad

- tekeningen voelen



Proeven

Twee weken terug hebben we in de les weer een leuke opdracht gedaan. 
Hierbij moesten we in duo’s geblinddoekt en zonder geur voedsel proeven. 
Hiermee testten we hoe iets proeft als je het niet kunt zien en ruiken. Opzich 
was ik er best wel goed in haha..soms was het echt heel raar vooral die
aardappels het was helemaal fijngeprakt dus je begon meteen aan iets anders te 
denken ook omdat er nog allemaal kleinde stukjes bijzaten echt heeel vies. 
Voor de rest had ik het allemaal wel goed geraden maar twijfelde telkens erg!
 



Blindoeken en Oordoppen

O nee wat krijgen we nu, jaja de nieuwe opdracht!
Wat doe je als 1 van je zintuigen wegvalt. Dit gingen we vorige week
testen wat was het leuk en moeilijk. In een duo naar de Willemsbrug lopen, 
naar Dudok en centraal station. De 1 moest oordoppen in en de ander moest
de blinddoek om.

Mijn ervaringen:
Mij viel heel er op dat je andere zintuigen daadwerkelijk sterker worden.
Toen ik de blinddoek om had werd mijn gehoor een stuk beter en ging ik
overal aan voelen om zo tot ontdekking te komen waar ik was.

Toen ik de oordoppen in had ging ik veel beter om me heen kijken en zag ik
ook echt alles. Het lijkt me wel raar als je je gehoor kwijt bent want je moet
echt geconcentreerd zijn op je zicht! Als ik nu de weg oversteek hoor ik of er
een tram aan komt maar kijk ik niet! Zo zie je maar weer.

 



Hier wat foto's:

 





Tekeningen voelen

Maarten Wijntjes stelde een onderzoek in naar onze tastzintuigelijke waarneming.
Ook kwamen er die les een aantal opdrachten aan te pas. 
Deze opdrachten gingen over de zintuigen. Zo hebben we 5 zintuigen: 
oor,oog,neus,tong en handen. Tenslotte gaat het over de tastzintuigelijke 
waarneming. Het aanraken van een object zorgt voor een tegen reactie.

Zien: Voelen
•	Ver weg en dichtbij Alleen dichtbij
•	Materiaal eigenschappen Materiaal eigenschappen
•	Kleuren Hard/zacht  Koud/warm 
Zwaar/licht enz
•	Glimmenheid 

 



Experiment 1: Visuele voorwerp herkenning

Experiment 2: Tast zintuigelijke voorwerp herkenning

Wij waren zelf ook een experiment aan het beleven.
Geblinddoekt moesten we een afbeelding met belief aftasten en vanuit 
daaruit raden wat het zou kunnen zijn.

Afbeeldingen die bekender waren werden eerder herkent. 
De visuele herkenning verliep beter.



Hier wat  foto's:





Waarom zijn zintuigen belangrijk voor designers?

Onze zintuigen zijn (bijna) onmisbaar om in onze samenleving te overleven 
en worden steeds geprikkeld, opnieuw en opnieuw. In een ontwerp probeer 
je je zintuigen nog een extra impuls te geven en misschien zelfs de mens 
anders met zijn zintuigen om te laten gaan.

Bijvoorbeeld een tafel, die je niet alleen ziet, maar die je ook kan voelen, 
horen en waar tafelen steeds weer een belevenis wordt. 
Aan een tafel ruik je en proef je de gerechten die geserveerd worden, 
maar aan deze tafel kan je ook voelen aan de verschillende texturen 
die het tafelblad bevat (textiel, hout, rubber, aluminium,&) 
en wordt het gehoor extra geprikkeld door de verschillende 
klanken die elk materiaal van zich geeft. Kleur heeft natuurlijk een 
belangrijke invloed. Ik denk dat elke designer hier rekening mee houdt
want de bedoeling is natuurlijk dat je de kijker/klant naar je ontwerp trekt.



Hoe kun je zintuigen gebruiken bij het maken van een concept?

In het verhaal op de vorige pagina wordt het allemaal al wel een beetje
duidelijk. Je gebruikt eigenlijk al je zintuigen! Je gaat misschien serie's 
kijken voor een onderzoek ( kijken en luisteren°, stoffen zoeken voor een 
bepaald product ( dus je gaat voelen welke stof de juiste is), je probeert
aan te voelen wat de klant van je concept zou vinden enz

Dit zijn een paar voorbeelden en je merkt dus dat je je zintuigen 
overal bij gebruikt!



De opdracht:

Hoe verkoop je een product in dit geval zeep zonder het daadwerkelijk
te presenteren in een winkel?



Met welke zintuigen wil werken om dit te kunnen bereiken?

Horen:
Geluiden laten horen van iemand die zich aan het inzepen is.

Voelen: 
Soort van spons laten voelen want dat heeft ook te maken met zeep.

Ruiken:
Echt van die typische zeep geuren laten ruiken zoals lavendel, 
vanille enz.





Wat is de relatie met het concept van de zeepwinkel?

Je bent eigenlijk continu bezig met je zintuigen om er achter te
komen wat voor product er wordt verkocht. Het is eigenlijk 1 groot spel.
Alle dingen die ik net heb genoemd die ik wil gaan gebruiken bij het 
presenteren van de zeep (zonder dat er 1 zeepje aanwezig is) hebben
alles te maken met zeep. De mensen zouden er dan vrij snel achter
moeten komen waar het over gaat!



Welke  media wil ik gebruiken voor de sensory experiens?

Ik zou de radio willen gebruiken omdat geluiden vrij snel herkend worden.
Als je bijvoorbeeld iemand laat horen die zijn handen aan het wassen
is word er al vrij snel duidelijk dat het om zeep gaat. Het woord zeep 
wordt niet gebruikt maar de boodschap zal denk ik goed overkomen.



Ik hoop dat ik via deze presentatie duidelijk heb kunnen maken
wat het vak precies inhoud en wat mijn ervaringen zijn geweest.

Voor meer informatie zul je echt mijn blog in de gaten moeten 
houden!


