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Form

What basic three-dimensional forms can you 
spot? How about two-dimensional? Big and 
small? Is it easy or hard to make out the shape? 

Can you tell what spaces and functions there 
are inside the building from what it looks like?  
Is the building harmonious or not?





Space

Which spaces are big or high, which small  
or low? What does the space look like from  
different angles, such as from above? 

Who or what has the space been designed for? 
What does the space feel like to people of  
different sizes?





Movement

What are the main spaces and what are 
the auxiliary spaces? How are the spaces 
that are serving different purposes grouped 
together? 

 
 

Who is in this space? How does the space 
influence the way people move in it? 
Can you see any vacant spaces or areas?  

 
 





Material

What kinds of materials is it made of? 
Why were these materials used? 
Is the material in its original state 
or has it been altered? 

 
 

 

Touch the materials, what do they 
feel like? What do your feet sense? 
What does it smell like? 

 
 





Structure

Can you spot any load-bearing structures?  
Do you sense compression or pull? 
What structures are needed to make 
a building usable? 

 
 

 

Gravity cannot be seen but what other 
loads might the building have to bear?  

 





Colour

How many colours can you see? 
Why were these colours used? 
How do you experience the colour? 
What if the colour’s complementary 
colour had been used instead?

 
 

 
 





Light

Do you see natural or artificial light? 
Where is the light coming from? 
Is it direct or indirect? 

 
 

How does the light change during a day 
or from one season to another? How does 
it affect mood? Can you sense the light 
with your other senses? 

 
 

 





Sound

What do you hear? Is the sound pleasant 
or disturbing? Are the sounds others make 
near or far? Clap your hands: is there an 
echo? How do the materials and shapes 
around you affect the sound?

 
 

 
 





Detail

Can you spot a detail that is beautiful or 
interesting? Why did it catch your eye? 
What is the most fun, exciting or 
unnoticeable detail?

 
 

 





Atmosphere

What is your foremost thought or feeling? 
What do you like most about this place? 
What things are influencing your experience? 

 

What is around you? Is it natural or shaped 
by humans? Is the building in harmony with 
its surroundings? Could this building be on 
the other side of the planet?
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