ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ
Αυτές οι πανέμορφες σειρές καρτών κινητοποιούν
την δημιουργικότητα και την επικοινωνία! Ένα πολύχρωμο έναυσμα που δίνει φτερά στην φαντασία,
είναι κάτι μεταξύ ενός παιχνιδιού και ενός βιβλίου.
Είναι συγχρόνως ένα εργαλείο και ένα παιχνίδι για
μικρούς και μεγάλους- κατάλληλο για μία μεγάλη
γκάμα χρήσεων, από την δουλειά του κοινωνικού
λειτουργού και του θεραπευτή μέχρι οικογενειακά
παιχνίδια. Από εκπαίδευση στελεχών στη βιομηχανία
μέχρι την δημιουργία σεμιναρίων και θεατρικών
έργων.

Όλοι κερδίζουν! Κάθε σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνη
της ή και μαζί με άλλες σειρές, ως δημιουργικοί κύβοι κατασκευής.
Οι πιθανοί συνδυασμοί είναι άπειροι. Κάθε πακέτο συνοδέυεται με
ευνόητες οδηγίες χρήσεως για παιχνίδι και δουλειά. Αυτή η σειρά
είναι τώρα διαθέσιμη ανά τον κόσμο σε 28 διαφορετικές γλώσσες.
Είμαστε πρόθυμοι να σας δώσουμε και άλλες πληροφορίες.
The OH Cards – Δύο σειρές των - 88 καρτών η κάθε μίαμία με εικόνες και μία με λέξεις
Χρησιμοποιώντας μία κάρτα λέξης ως κορνίζα για μία κάρτα
εικόνας, εξερευνήστε τα νοήματα της σειράς. Μπορεί να
γίνουν 7744 διαφορετικοί συνδυασμοί και ακόμη περισσότερες
ερμηνείες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ατομικά, με ζευγάρια, οικογένειες και
ομάδες. Οι κάρτες OH βρίσκονται σε σπίτια, σχολεία, κλινικές και κέντρα για εταιρική
εκπαί- δευση. Αυτές οι πανέμορφες κάρτες έχουν επινοηθεί με το σκοπό να αυξήσουν
την διαίσθηση, την φαντασία και την επικοινωνία. Σ’ όλο τον κόσμο υπάρχουν
άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτές τις κάρτες για να ξανανιώσουν την αίσθηση του
εαυτού τους και της θέσης τους στο σύμπαν. Οι κάρτες ΟΗ δημιουργήθηκαν για να
βρείτε τον εαυτό σας και τούς γύρω σας. Ο καλλητέχνης Ely Raman
ξεκίνησε το είδος των καρτών συνειρμών στη σειρά ΟΗ.

10 x 19 cm
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INUK – 88 round cards plus 10 cutout cards
on the theme “who am I?”
The INUK cards present a companion in play to the existential
questions, “Who am I?” “What makes me how I am?”
Each 88mm circular picture card is a metaphorical
depiction of a situation in which any of us might find
ourselves. Players interpret the pictures by attributing feelings, moods and actions
and so become participants in the scenes. Simultaneously they may catch a glimpse
of their own current inner state. Artist Bai Yilin has enriched the OH-Card genre with
her 88 paintings on the theme of self-discovery and self-determination. The 10 cutout
cards operate as windows, keyholes or magnifying glasses to enhance
and affect our perspectives. An INUK card is surprising if you
place it on an OH word.

10 x 15 cm

COPE – 88 Κάρτες με εικόνες από την Κρίση μέχρι την Θεραπεία
Ο κόσμος μας σήμερα έχει ανάγκη απ’όλα τα εργαλεία που μπορούμε να
επινοήσουμε για την προώθηση της ειρήνης. Οι κάρτες COPE
είναι μία ομαδική εργασία ενός Ρώσου ζωγράφου, ενός Ισραηλινού
θεραπευτή και ενός Γερμανού εκδότη. Οι εικόνες του μας οδηγούν σε
εσωτερικές ιστορίες πόνου και χαράς και στην δυνατότητα να τις εκφράσουμε και να τις μοιραστούμε. Οι εικόνες δεν είναι αυτονόητες αλλά μάλλον μεταδίδουν το συναισθηματικό περι- εχόμενο των γεγονότων. Ως υποβλητικές εικόνες ήδη
έχουν αποδείξει την αξία τους παγκόσμια. Ο δρόμος από το τραύμα στην θεραπεία
παρουσιάζεται σε πολλές και όμορφες παραλλαγές. Κάθε πακέτο COPE συνοδεύεται
από εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης και θεωρητικό υπόβαθρο για την
θεραπεία του τραύμα- τος. Οι κάρτες COPE επίσης λειτουργούν καλά σε συνδυασμό με άλλες σειρές
καρτών.
10 x 15 cm

TANDOO – Ταντού 99 κάρτες με εικόνες
συν 44 κάρτες με σύμβολα δράσης σε σχέση
με τα ζευγάρια.

10 x 15 cm

Οι 99 κάρτες με εικόνες παρουσιάζουν σκηνές από
την ζωή ενός ζεύγους. Συμβολίζουν τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τα θεραπευτικά σχήματα που αναδύονται στη ροή μιας σχέσης ενός ζευγαριού. Η ́Οφρα Αβαλον, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στη συμβουλευτική ζευγαριών συνεργάστηκε με την Μαρίνα Λουκυανοβας η οποία ζωγράφισε τα θέματα που κατέχουν οι κάρτες.
Χρησιμοποιώντας σύμβολα, 44 κάρτες δράσης προτείνουν την ιδέα του χάρτη ενός ζευγαριού
στη θλίψη και την χαρά. Οι κάρτες δράσης χρησιμοποιώντας σύμβολα απεικονίζουν την
διαδρομή ενός ζευγαριού από την λίπη στη χαρά.. Οι κάρτες προσφέρουν την δυνατότητα
για μια καινούργια προσέγγιση στις σκέψεις, στα συναισθήματα και
στις πράξεις. Όπως όλες οι κάρτες ΟΗ οι κάρτες Ταντού
μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβολικά και να
ερμηνευτούν με ποικίλους τρόπους. Οι κάρτες
Ταντού είναι ένα εργαλείο για ιδιωτική
και επαγγελ- ματική χρήση. Επίσης
μπορεί να δουλευτούν παράλληλα
με άλλες κάρτες της σειράς ΟΗ.
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Resilio – 99 picture cards about stress
plus 44 animal cards
The 99 picture cards reflect the stresses of daily life as well as revealing
possibilities for relaxation. Daily pressures can be both a
stimulating elixir of life and also a painful burden resulting in bad moods, upsets,
or even illness. How can we find our own resources in order to unburden ourselves?
The 44 animal cards symbolize qualities that can help us discover and strengthen
our resilience. Metaphorically, they provide emotional and/or conceptual support.
All 143 vividly-coloured cards were painted by the versatile Czech watercolour artist
Emilie Marti. Like all of our cards, RESILIO can be combined with other OH-genre
decks. It can be used privately, for instance to keep a stress diary. In
a professional context, RESILIO can be an undogmatic tool
for helping – in an unbiased, value-free way – to
evoke people’s inner stories.
10 x 15 cm

PERSONA – Πρόσωπα από όλο τον Κόσμο

10 x 15 cm

Οι 77 κάρτες με πορτρέτα και 33 κάρτες συναλλαγής του
Ely Raman μας παρέχουν υλικό για χιλιάδες παιχνίδια με ρόλους όπου οι παίχτες παίζουν τον ρόλο
ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Με τι ασχολούνται; Τι
θέλουν; Μέσα από τις κάρτες της σειράς PERSONA δίνεται η ευκαιρία μέσα από το
παιχνίδι και την φαντασία να ανακαλύ- ψουμε ανθρώπους από πολλές κουλτούρες.
Οι κηλίδες στις κάρτες αλληλεπίδρασης δείχνουν τον αριθμό των καρτών με τα πρόσωπα που χρειάζονται για το παιχνίδι. Τα βέλη δείχνουν τις σχέσεις. Οι παίχτες φέρνουν στη ζωή τους χαρακτήρες των καρτών. Ο κόσμος μας γίνεται μικρότερος όσο οι
ανθρώπινες ζωές γίνονται πιο πολύπλοκες, και στις χώρες αυξάνονται οι πληθυσμοί.
Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να δέχονται τις διάφορες κουλτούρες, για να περιοριστούν οι προκαταλήψεις και να καλλιεργήσουμε την ανεκτικότητα. Οι κάρτες της σειράς PERSONA είναι μία
πρόσκληση να βλέπουμε μέσα από τα μάτια
άλλων ανθρώπων με τρόπο ευχάριστο, να
τους δίνουμε μέσα από τον φακό της
φαντασίας ιδιότητες και πράξεις,
αντιδράσεις, συναισθήμα- τα
και επιθυμίες.

PERSONITA – 77 Πορτρέτα παιδιών και
εφήβων από όλο τον κόσμο συν 44 κάρτες που
έχουν να κάνουν με τις σχέσεις τους
Τα 77 πορτρέτα από τους καλλιτέχνες Ely Raman και Marina Lukyanova παρουσιάζουν
παιδιά και νέους ανθρώπους από όλες τις χώρες και όλες τις κουλτούρες του κόσμου. Οι
φιγούρες που μοιάζουν με αυτές του Giacometti στις 44 κάρτες σχέσεων μας βοηθούν
να δώσουμε στα πορτρέτα με κίνηση, ανακαλώντας τις δικές μας εσωτερικές ιστορίες
για ομάδες και οικογένειες. Οι κάρτες PERSONITA είναι μια παιχνιδιάρικη πρόσκληση
να ανταλλάξουμε συνειρμούς που αναδύονται από την μνήμη και την φαντασία. Με
αυτές τις πολύχρωμες κάρτες μπορούμε να βρούμε κοινά στοιχεία με τη φαντασία των
άλλων, ενώ εξασκούμε την δημιουργική αυτό-έκφραση. Με αυτή τη σειρά οι νέοι του
κόσμου γίνονται μία γειτονιά στην οποία μπορούμε να συμμετέχουμε, να επικοι- νωνούμε και να αναπαριστούμε σχέσεις.

10 x 15 cm
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SAGA – 55 κάρτες για να πεις μια ιστορία:
Μύθοι και παραμύθια
Αυτές οι 55 κάρτες που ζωγραφίστηκαν από τον Ely Raman
δείχνουν χαρακτήρες, σκηνές και αντικείμενα από
έναν τόπο που δεν υπήρξε αλλά πάντα υπάρχει. Κάθε
κάρτα είναι το έναυσμα για έναν γνωστό μύθο ή παραμύθι, ή για μία ιστορία που δεν
έχει ξαναειπωθεί. Οι κάρτες SAGA αναζωπυρώνουν τη χαρά του αυθόρμητου και της
έκπληξης και τις μνήμες από παιδικά όνειρα. Οι εικόνες τους σε καλούν να ταξιδέψεις, με η χωρίς ένα παιδί, στον κόσμο των παραμυθιών, της φαντασίας, των ονείρων
και της μαγείας. Η εξιστόρηση ιστοριών και το γράψιμο αυτών είναι θαυμάσιοι
τρόποι να δοκιμάζει κανείς τις δημιουργικές του ικανότητες σε ομάδες, με φίλους,
με την οικογένεια και στη δουλειά. Τα SAGA ταιριάζουν καλά με
άλλες σειρές καρτών που έχουν σχέση με την εξιστόρηση
παραμυθιών.
10 x 15 cm

MYTHOS – 55 κάρτες για εξιστόρηση
ιστορι- ών: μύθοι και θρύλοι
MYTHOS είναι το όνομα της τελευταίας σειράς του Ely Raman. Οι 55 ζωγραφιές από
το επιδέξιο χέρι του απεικονίζουν λεπτομέρειες από το βασίλειο του μύθου. Αυτές
οι εικόνες επίσης αντικατοπτρίζουν το ενδιαφέρον του Ely από μικρή ηλικία για την
εικονογράφηση αρχετύπων. Όπως η σειρά SAGA, έτσι και η σειρά MYTHOS είναι
κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για να υφαί- νονται ιστορίες φανταστικές,
καινούργιες και θαυμάσιες. Απλούστατα, ερεθίζουν τη φαντασία! Η σειρά MYTHOS
είναι ένα θαυμάσιο συμπλήρωμα των άλλων σειρών με εξιστόρηση παραμυθιών.
Είναι εύκολη στη χρήση και γεμάτο εκπλήξεις. Κάθε ιστορία είναι μία καινούργια ιστορία και παίρνει το σχήμα της φαντασίας του αφηγητή. Οι σειρές SAGA,
MYTHOS, 1001 και SHEN HUA μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
συνδυασμό!

10 x 15 cm

1001 – 55 Κάρτες με εικόνες για την ανακάλυψη
χιλίων και μίας ιστοριών
Ο Καναδός καλλιτέχνης Andrée Pouliot έχει δημιουγρήσει μία θαυμαστή
σειρά καρτών: 55 καταπληκτικές ζωγραφιές σε σχήμα κάρτας που αναδεικνύουν τον θαυμαστό και μυστηριώδη κόσμο της Ανατολής. Η σειρά
1001 αναζωογονούν την αρχαία τέχνη της αφήγησης μιας ιστορίας που έχουμε όλοι
μέσα μας. Κάθε κάρτα είναι ένα μαγικό χαλί που μας μεταφέρει στο φεγγαροφωτισμένο δωμάτιο όπου η καρδιά ενός δειλού βασιλιά κατακτήθηκε απαλά από μία γυναίκα
που ήταν γενναία, σοφή και όμορφη. Με την αφήγηση των 1001 καταπληκτικών ιστοριών που γέμισαν ισάριθμες νύχτες χωρίς ύπνο η Σκεχερεζαντ συντήρησε την ζωή της
για μία ακόμη μέρα και μία νύχτα γεμάτη παραμύθια. Με την σειρά1001 μπορούμε και
εμείς να γίνουμε δημιουργοί παραμυθιών μέσα στα οποία όλα είναι
δυνατά και καμία ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Με κάθε
ανακάτεμα των καρτών καινούργιες δυνατότητες
εμφανίζονται: η φαντασία παίρνει φτερά.
10 x 15 cm
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SHEN HUA – 55 κάρτες με εικόνες για την
αφήγηση παραμυθιών από την αρχαία Κίνα,
το «Κεντρικό Βασίλειο»

10 x 15 cm

Αυτές οι 55 κάρτες ζωγραφίστηκαν από την ζωγράφο του Πεκίνου, Han Wei. Χρησιμοποιώντας παραδοσιακή Κινέζικη ακου- αρέλλα, έχει συγκεντρώσει μία συλλογή
αντικειμένων, τοπίων και προσωπικοτήτων από όπου μπορούμε να αντλούμε έμπνευση για παραμύθια, που έχουν μία Κινέζικη απόχρωση. Οι ελκυστικές εικόνες της
SHEN HUA προέρχονται από θρύλους και τους μύθους της αρχαίας Κίνας: Με ή χωρίς την γνώση των αληθινών ιστοριών απαντούμε στις εικόνες με τους δικούς μας συνειρμούς και έτσι δημιουργούμε καινούργιες ιστορί- ες. Όταν τραβιούνται στα τυφλά
από τον πάκο κάθε κάρτα έρχεται σαν μία έκπληξη, ανοίγοντας το δικό της παράθυρο
στο βασίλειο της φαντασίας. Καθώς απλώνουμε τις διαλεγμένες
κάρτες στη σειρά μία ιστορία αναδιπλώνεται- κάθε ιστορία
είναι μοναδική, ένα γεγονός που γεννιέται μόνο
μία φορά! Οι εικόνες της SHEN HUA από
την μακρινή Κίνα μπορούνε να μας
οδηγήσουνε σε καινούργιες αποκαλύψεις δημιουργικότητας.

ECCO – Αφηρημένες ζωγραφιές για
Φαντασία χωρίς Όρια
Στα Ιταλικά “ecco“ σημαίνει «Κοίτα! Πρόσεξε». Αυτή η σειρά αποτελείται από 99 κάρτες με αφηρημένο σχέδιο ζωγραφισμένο από τον J.D. Ellis με τον
σκοπό να τραβήξει την προσοχή μας στα χρώματα, τις μορφές, τα σχέδια. Δεν υπάρχουν τίτλοι, ούτε κάποια σωστή ερμηνεία. Ο καθένας μας βλέπει κάτι διαφορετικό.
Οι σειρά ECCO είναι πρόκληση για την φαντασία, έναυσμα για την τέχνη, ένα μαγικό
χαλί για τον κόσμο της φαντασίας. Δημιουργήστε δικές σας εκθέσεις, περιγράψτε τις
εικόνες ως τοπία ή όνειρα. Όπως όλες οι σειρές μας, η ECCO μπορεί να συνδυάζεται
με την σειρά ΟΗ, ή με εικόνες από άλλες παρόμοιες σειρές. Οι εικόνες της σειράς
ECCO μας καλούν ακόμη να τις αναπτύξουμε και να ζωγραφίσουμε τις δικές μας
μεγαλύτερες εικόνες.

10 x 15 cm

HABITAT – Περί Φύσης και Ανθρώπων
Οι 88 κάρτες με εικόνες ζωγραφισμένες από τον
φυσιολάτρη Christian Gronau δείχνουν μία ευρεία γκάμα από τα φυσικά περιβάλλοντα της γης.
Ενώ μερικές ζωγραφιές μοιάζουν πιστές στην πραγματικοτητα, άλλες είναι σχεδόν
μυθικές, άλλες αστείες και άλλες σοβαρές. HABITAT (στα Λατινικά σημαίνει «αυτός,
αυτή, αυτό κατοικεί») μας προσκαλεί να βρούμε μέσα από το παιχνίδι συσχετισμούς
και δρόμους επικοινωνίας με το περιβάλλον μας. Οι κάρτες δε δίνουν απαντήσεις, αλλά
φέρνουν στην επιφάνεια ερωτήσεις για την αλληλοεπίδραση όλων των πραγμάτων. Η
σειρά HABITAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα, ζευγάρια ή ομάδες για να κινητοποιούν σκέψεις και συναισθήματα για την συναλλαγή μας με τα άλλα είδη ζωής που
μοιράζονται μαζί μας αυτόν τον πλανήτη. Όπως ο Εγγλέζος ποιητής Francis Thompson
έγραψε, «Δεν μπορείς να κόψεις ένα λουλούδι χωρίς να ταράξεις
ένα αστέρι».

10 x 15 cm
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MORENÁ – 88 Κάρτες με Εικόνες συν 22
Κάρτες Αποτυπωμάτων που Προσδιορίζουν την
Ομαδική Ζωή στο Βραζιλιανό Τροπικό δάσος
Ο καλλιτέχνης Walde Mar de Andrade e Silva έζησε με τους ντόπιους στο τροπικό
δάσος και από τότε ζωγραφίζει αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν 88 κάρτες με εικόνες συν
22 κάρτες με χνάρια ποδιών που μας πηγαίνουν σ’ ένα ταξίδι στη ζούγκλα και στις
ζωές ενός χαρούμενου λαού. Τα ζεστά χρώματα και οι τρυφερές σκηνές μας αγγίζουν
και μας οδηγούν στο παιχνίδι. Τα παιδιά αγαπάνε αυτή την ειρηνική σειρά καρτών.
MORENÁ σημαίνει «χώρος καταγωγής» στη γλώσσα της φυλής Xingu, των οποίων η
ζωή είναι ζωγραφισμένη σε αυτές τις κάρτες. Όχι και πολλά χρόνια πριν ο περισσότερος κόσμος ζούσε σε φυλές και ομάδες. Αυτές οι κάρτες βοηθούν να ανακαλύψουμε
το παρελθόν. Η σειρά MORENÁ μπορεί αβίαστα να κινητοποιήσει την φαντασία με τις ωραίες ζωγραφιές της ζωής
μιάς φυλής χωρίς την μοντέρνα τεχνολογία και
φιλοδοξίες κατάκτησης.
10 x 15 cm

Lydia Jacob Story – 55 κάρτες με πόλυ-media κολάζ από
τον Raymond E. Waydelich (σε περιορισμένη
έκδοση μαύρο κουτί, χρυσή στάμπα)

10 x 15 cm

Ο Aλσατός καλλιτέχνης Raymond E. Waydelich έχει πάθος να συνδυάζει αντικείμενα που
έχει βρεί σε ζωγραφιές για να συνθέτει έργα τέχνης. Έχει δημιουργήσει 55
αριστουργήματα διανθισμένα με το κεφάτο χιούμορ που τον χαρακτηρίζει
ειδικά για αυτή την κατηγορία εργαλείων παιχνιδιού. Πέρα από το γεγονός ότι κάθε κάρτα από
μόνη της είναι ένα έργο τέχνης, κάθε μία κάρτα της σειράς LYDIA JACOB STORY είναι αφετηρία
για έναν σουρεαλιστικό κόσμο, έναν καινούργιο ακόμα άγνωστο κόσμο που κατοικείται από
μία αξέχαστη σειρά ανθρώπων, ζώων, φυτών ακόμη και άψυχων όντων. Η σειρά περιβάλλεται
με ζωντανά τοπία, μυστηριώδη κείμενα και απερίγραπτους χάρτες, οι κάτοικοι του κόσμου των
LYDIA JACOB μας καλούν να κάνουμε συνειρμούς και να εφεύρουμε μαζί
με τον δημιουργό τους. Η δική σας φαντασία μπορεί να συνεχίσει
εκεί που ο καλλιτέχνης σταμάτησε. Η σειρά καρτών
LYDIA JACOB STORY μπορεί να εμπνεύσει τη
στοχαστική ευχαρίστηση των καταπληκτικών έργων τέχνης και συγχρόνως να
κινητοποιήσει την ενεργή δημιουργία
στη διήγηση ιστοριών, στο θέατρο,
στη μουσική και στο χορό.

BEAUREGARD – 55 κολάζ από την καλλιτέχνη
Joan Beauregard (περιορισμένη έκδοση,
μαύρο κουτί, ασημένια στάμπα)

10 x 15 cm

Τα κολάζ είναι εικόνες που εμπεριέχουν άλλα υλικά από μπογιές, ‘γιατί δεν είναι το υλικό που έχει σημασία. Η μόνη λειτουργία του κολάζ είναι η σύνθεση η ίδια’ (K. Schwitters). Η σειρά καρτών
BEAUREGARD με ελεύθερη και εμπνευσμένη τοποθέτηση σχημάτων και χρωμάτων, μπορεί
να αγγίξει βαθειά τους θεατές. Θα μπορούσαμε επίσης να ξεφύγουμε από την απλή εξέταση
και να χρησιμοποιήσουμε τα κολάζ ως σημείο αναφοράς για την δική μας προσωπική
έκφραση. Αυθόρμητοι συνειρμοί μπορούν να εμπνεύσουν την δημιουργία ιστοριών, ανεκδότων ή φανταστικές ταξιδιωτικές περιγραφές. Άλλες αντιδράσεις σε αυτές τις ζωντανές
κάρτες μπορούν να βρουν έκφραση σε ζωγραφική, χορό, μουσική, θέατρο ή παντομίμα.
Όπως οι κάρτες ECCO, οι κάρτες BEAUREGARD ανοίγουν πόρτες
στον κόσμο της αφηρημένης τέχνης. Σ’ ένα τραγούδι χωρίς
λόγια η μουσική από μόνη της εκφράζει το νόημα.
Παρομοίως, η αφηρημένη τέχνη με την
άρνηση να περιγράψει ένα αντικείμενο,
μία φιγούρα, ένα σενάριο ή τοπίο,
κάνει άμεση έκκληση στο χρώμα
και το σχήμα και στον θεατή για
κάποια απάντηση.
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BOSCH – «Οι Κήποι της απόλαυσης»
σε 65 χρωματι- στές κάρτες (περιορισμένη
έκδοση, μαύρο κουτί, χρυσή στάμπα)

10 x 15 cm

Με την ζωγραφική του « Κήπου της Απόλαυσης» ο Hieronymus Bosch (ca. 1450-1516) δημιούργησε ένα μνημείο από φόβους, ελπίδες και φαντασιώσεις στην Ευρώπη του Μεσαίωνα. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης στην αφήγηση ιστοριών μέσα από την γλώσσα των
εικόνων. Ο Bosch έβαλε στις δημιουργίες του φανταστικά θηρία και πλάσματα της
φαντασίας μαζί με τους ανθρώπους της εποχής. Οι 65 κάρτες του Bosch αναπαριστούν όλο «Τον κήπο της απόλαυσης». Από μόνη της κάθε κάρτα αποκαλύπτει μία
αριστουργηματική μινιατούρα με κάθε λεπτομέρεια. Απλωμένες η μία κάρτα δίπλα
στην άλλη σαν τα κομμάτια ενός πάζλ (μεγέθους 91 x 52 cm) τα είδωλα δείχνουν μία
ενωμένη σύνθεση. Για περισσότερα από πέντε αιώνες τα έργα του Bosch εμπνέουν
και γοητεύουν καλλιτέχνες και λάτρες των τεχνών. Η σειρά
καρτών BOSCH μπορεί να ανοίξει μία καινούργια
πόρτα στον κόσμο που μας οδηγεί σε μία βόλτα μέσα από τα πιο διάσημα έργα στην
ιστορία της Δυτικής τέχνης.

TAHITI – 55 Κάρτες με τμήματα από έργα του
Paul Gauguin Εικόνες από την Νότια Θάλασσα
(περιορισμένη έκδοση, μάυρο κουτί, χρυσή στάμπα)
Ο Paul Gauguin (1848 - 1903) δημιούργησε τα ζωντανά έργα από την ζωή του στα απόμακρα
νησιά της Ταϊτής. Εκφράζει την γοητεία του για αυτόν τον πολιτισμό στα έργα του τα
οποία εκφράζουν την επιθυμία του να βρεί την ομορφιά και την αρχέγονη αθωότητα.
Ζωγράφισε σκηνές της καθημερινής ζωής, της υπαίθρου και των ανθρώπων, κυρίως
των γυναικών. Εικόνες γεμάτες ποίηση και αρμονία που μοιάζουν να ανήκουν στον
παράδεισο διαποτίζουν τα έργα του. Αυτές οι 55 κάρτες, που περιέχουν διαλεγμένες
εικόνες από τις ομορφότερες ζωγραφιές του, είναι μία πρόσκληση σ’ ένα ταξίδι
στη φαντασία στις θάλασσες του Νότου. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δικές μας
ιστορίες με τα μοτίβα του Gauguin. Η σειρά των καρτών TAHITI,
σαν βασανιστικές επιθυμίες ενός μεγάλου μωσαϊκού,
αιχμαλωτίζουν τη ματιά του θεατή και μας
προσκαλούν να τις προεκτείνουμε με την
δική μας δημιουργική φαντασία.
10 x 15 cm

QUISINE – 55 Κάρτες με 110 Φαγητά

7,5 x 11 cm

Όπου ζουν άνθρωποι υπάρχει και φαγητό
που το ετοιμάζουν και το ευχαρίστιουνται.
Υπάρχει κανένας που δεν ευχαριστιέται από
ένα καλό γέυμα; Με τις κάρτες QUISINE οι
παίχτες γίνονται μάγειροι. Ο καλλιτέχνης
γραφικής ζωγραφικής Anke Siebert έχει
παρουσιάσει σε κάθε κάρτα δύο διαφορετικά είδη φαγητών- από αυτά οι παίχτες
διαλέγουν τα συστατικά για πιάτα και
φαγητά. Όποιος κρατά 3 κάρτες στο χέρι
έχει ήδη 8 δυνατότητες για συνδυασμούς.
Είτε για γεύματα με 3 πιάτα είτε για πικνίκ,
για εστιατόρια 5 αστέρων, για την ύπαιθρο,
όλα γίνονται. Οι παίχτες μπορούν να μαγειρέψουν μαζί ή με την σειρά τους να πουν
για την προετοιμασία και τα αποτελέσματα.
Προσοχή: Η σειρά καρτών QUISINE είναι
ένα παιχνίδι που φέρνει την όρεξη.

CLARO

55 Άσπρες Κάρτ
ες για να
Δημιουργήσετ
ε τις δικές σας
εικόνες
Η σειρά καρτών
CLARO έχει μία
πλευρά χρωματιστ
ή περασμένη
με βερνίκι και μία
πλευρά λευκή
χωρίς βερνίκι. Μ
πορείτε να ζωγραφίσετε με μο
λύβι ή μπογιές
αυτές τις κάρτες
μόνοι σας με τα
υλικά της προτίμη
σης σας. Τα
δικά σας σχέδια
και ζωγραφιές
μπορούν να γίνου
ν ένα παιχνίδι
όπως και οι άλλε
ς σειρές.
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„Strawberries Beyond My Window“
Strawberries... – «Φράουλες Πέρα από το Παράθυρο Μου» Το Βιβλίο
για μία μοναδική μέθοδο εργαλείων για παιχνίδι.
(136 σελίδες, 4 χρώματα)
Ο συγγραφέας Waltraud Kirschke εξερευνά την ιστορία και το περιβάλλον των καρτών
συνειρμών. Κάθε παιχνίδι με το μοναδικό του θέμα περιγράφεται και συζητιέται και επίσης
αναδεικνύεται σε μία πληρέστερη διάσταση της δομής αυτού του είδους. Το βιβλίο είναι
ζωντανό με πρακτικές λεπτομέρειες και παραδείγματα συν προσωπικές αναφορές από μία
ευρεία επιλογή από χρήστες καρτών, και ιδιωτικούς και επαγγελματίες, από πολλές διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Είναι μία πρόκληση για μία σε βάθος χρήση των καρτών.
Αυτή είναι μία σημαντική πηγή πληροφοριών για όλους τους χρήστες οποιοδήποτε τίτλων
αυτού του είδους.

The Power of OH

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΟΗ «Ένα μονοπάτι Ανάπτυξης, Επίγνωσης, και
Εκτίμησης του Εαυτού και των Άλλων»
Ένα εγχειρίδιο 200 σελίδων για τις κάρτες ΟΗ από τον Adam Bourgeois με 88 μικρές
αναπαραστάσεις των καρτών ΟΗ, εκτεταμένη βιβλιογραφία και ευρετήριο. Το βιβλίο είναι
χωρισμένο σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ο Adam παρουσιάζει τις κάρτες ΟΗ και τομείς
της προσωπικής ανακάλυψηςτο συνειδητό, το ασυνείδητο, και τα αρχέτυπα. Αυτά τα κεφάλαια προετοιμάζουν το έδαφος για το δεύτερο και τρίτο μέρος τα οποία επεξεργάζονται
176 κάρτες με δική του ενδοσκόπηση και παρατηρήσεις για κάθε μία κάρτα, με την γνώση
μύθων, παραμυθιών, ιστορία του κόσμου και κοσμικά σύμβολα. Έχει παραχωρηθεί χώρος
μετά από την περιγραφή για τις δικές σας παρατηρήσεις, μέσα από τις οποίες το βιβλίο
γίνεται ένα προσωπικό ημερολόγιο των δικών σας ανακαλύψεων.
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