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APROAPE

DEPARTE

un proiect
super:serios

DEPARTE

APROAPE
JUCĂTORI: 4
ECHIPE: 2

SCOP:
Jucătorii trebuie să străbată
orașul, câștigă echipa care
face schimb de locuri în
aceeași tură.

REGULI:

Mutări posibile

Fiecare jucător pornește din
colț.
Mișcări permise:
- față, stânga sau dreapta
- metroul te duce pe cel mai
apropiat metrou din zonă
Mișcări interzise:
- întors înapoi
- la o distanță mai mică de
un pătrat față de orice alt
jucător

Păstrează distanța!

SARI!

Trebuie să ajungi în
partea opusă a orașului.

Deci, ieși din casă, te oprești
la covrigi sau te întâlnești cu
un prieten, vă intersectați cu
o pisică neagră sau vă prinde
ploaia, ajungeți pe o terasă cu
umbrele sau ... Situațiile din
oraș presupun de multe ori decizii care se ramifică în direcții uneori neașteptate. super:serios vă invită în spațiul
w.a.s.p. să explorăm împreună
direcții și narațiuni adunate
din oraș.

Aproape departe (Far to Close) a fost
dezvoltat în cadrul proiectului LIFE
LONG BURNING 2020, la WASP Working Art
Space and Production.
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Aproape departe (Far to Close)
este un boardgame la scară
umană care explorează interacțiunea urbană și modurile în
care ne apropiem și ne distanțăm în contextul orașului.
Echipa:
Maria Mandea, Teodora Ungureanu,
Sebastian Comănescu
Producător:

Co-producător:

super:serios este un studio de
design ce dezvoltă proiecte
interdisciplinare pornind și
urmărind experiențe de joacă
în strânsă relație cu contextul urban. Pornit ca un dialog
între un designer de jucării
și un un arhitect urbanist,
super:serios
îmbină
în
proiectele lor tangibilul cu
digitalul pentru a
cerceta
unde pot duce circumtanțele de
joc în explorarea contextelor
reale.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului
Cultural Național. AFCN nu este
responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot fi folosite. Acestea
sunt în întregime responsabilitatea
beneficiarului finanțării.

