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INTENDED IMPACT UPON USER

TARGET GROUP AND PRESENTATION OF THE IDEA  BUILD YOUR OWN SENSEVERTER AND TRY IT OUT!

FUNCTION & RATIONALE

The SenseVerter converts components 
(extracted from sensory experiences) 
from one sensory modality to another 
form of sensory modalities

The target group is high school students. The SenseVerter is 
presented to students as a ground-breaking discovery from a 
group of scientists who investigate how sensory experiences work.  

Their interest is triggered using in the following level 
◇ The element of surprise 
◇ The sensory level 
◇ A tangible result 

 

✓ Experimental aspect 
▪ Trigger curiosity 
▪ Identify sensory 

components 
✓ Educational aspect 

▪ Learn about the brain 
▪ raising awareness about 

the senses and how they 
influence our daily 
experiences 

The SenseVerter is a machine that metaphorically represents the 
brain. It constitutes the core of an interactive workshop for 
students about how sensory experiences and the brain work. The 
idea of the prototype is based on the phenomenon of synesthesia.  

Synesthesia is a perceptual phenomenon in which stimulation of 
one sensory or cognitive pathway leads to automatic 
involuntary experiences in a second sensory or cognitive 
pathway. 



Senseverter  
De senseverter is een fantasiemachine ontworpen door Premium studenten. Studenten van verschillende faculteiten die bij Marres als onderdeel van hun 
masterstudie een praktijk opdracht uitvoeren. Zij onderzochten het fenomeen synesthesie en de functie van de hersenen. (bijvoorbeeld dat sommige componisten 
beter muziek noteren met kleur dan met muzieknoten) De studenten bedachten hier en denkbeeldige machine bij waarbij je zelf kunt uitproberen hoe je het ene 
zintuig kunt transformeren naar het andere.  

Uitleg Senseverter: De Senseverter moet je zelf in elkaar zetten. Knip de senseverter uit en vouw deze tot een doosje. Plak deze vast met de plakstrips. Bovenin 
blijft er een opening. Ga voor een kunstwerk staan. Stop denkbeeldig een zintuig,( een geluid, beeld, beweging,) van het kunstwerk in de  opening van de 
Senseverter.  Geef de senseverter een draai en transfer het zintuig tot een andere.  

Bijvoorbeeld: 
Stop het geluid van de film in de senseverter en transfer deze tot een smaak  Stel jezelf de vraag “Hoe zou het geluid kunnen smaken ?” 

Uitleg symbolen:      

 Welke kleur past bij het zintuig            
      
   
 Welk gerecht / smaak hoort erbij                       

    
 Maak een geluid dat bij het zintuig hoort   
  
 De dansende draak, maak een beweging                    
                                  
  
 Het zesde zintuig dat wat je niet kunt horen, zien, ruiken of voelen, maar het is er wel… Maak het geheimzinnig 

 Welke geur transformeer je het zintuig naar 
        



Uitsnede Senseverter machine: 


