ВМИКАЙ УЯВУ

Світ настільної гри
«PictoricBox»

«PictoricBox»
• «PictoricBox» - це нова українська
настільна гра в асоціації. Гра, яка відкриває
доступ до безмежності людської фантазії;
масажер, який стимулює уяву.
• Гра допомагає розкрити навіть знайому
вам людину ще краще і дослідити
образність її мислення.
• Це офф-лайн інструмент для налагодження
комунікацій: між друзями, колегами,
батьками та дітьми.

«PictoricBox» - це:
• Арт

• Тайм-кіллер

• Блеф

• Психологія

• Карткова гра

• Оповідання

• Дедукція

• Голосування

• Фан, вечірки

• Змагання

Аудиторія гри:
• Діти від 8 років

• Студенти

• Підлітки

• Дорослі

З ким грати:
• Сім’я

• Партнери

• Друзі

• Сусіди

• Колеги

• Незнайомці на вечірках

Базовий набір гри
Елементи:

• ігрові картки, розміром 80*120 мм із яскравими
авторськими малюнками від українських сучасних
ілюстраторів - 100 шт.;
• магнітне ігрове поле для підрахунку балів, з
нанесеними секторами для розміщення ігрових
карток для голосування – 1шт.;
• магнітні різнокольорові фішки гравців, із
зображенням героїв гри - Пікториків, які рухаються
по полю згідно з кількістю балів, отриманих
гравцем у раунді. Діаметр фішки 20 мм – 6 шт.;
• різнокольорові шестигранні кубики - 6 шт.;
• друковані правила гри (2 сценарії) – 2 шт.
Упаковка:
• тубус картонний з картонною кришкою, висота 320
мм, діаметр 110 мм. Загальна маса гри у тубусі 0,85кг ±5%.

Додатковий набір
«PictoricBox.Active»
Додатковий ігровий набір
«PictoricBox.Active» створений десятьма
українськими сучасними ілюстраторами в
тематиці активний спосіб життя, активний
відпочинок.
Набір призначений для розширення
вибору асоціацій для української настільної гри
«PictoricBox».
У наборі:
• 50 ігрових карток в тематиці активний спосіб
життя, активний відпочинок;
• один новий додатковий ігровий комплект (фішка
гравця + кубик), який дозволяє збільшити
кількість гравців в гру «PictoricBox» до 7 осіб.

Мистецтво фантазії/гра у
мистецтво
Мистецтво ще ніколи не було таким
близьким, легким, веселим й навіть азартним.

Ігрові картки «PictoricBox» – це
експозиція, де картини не висять на стінах, а
доступ до них перекрито ланцюжком. Ти
тримаєш художні витвори в руках. Вони
занурюють тебе в світ уяви зовсім незнайомих
тобі митців. Ти намагаєшся вгадати їх думки,
наміри і загадуючи асоціацію, ти розумієш, що
вже і сам стаєш митцем, ти «малюєш» за
допомогою слів, міміки, жестів.
Граючи, твоя фантазія окреслює
ситуації, явища, людей з твого життя. Інші
гравці бачать у творах-картках щось зовсім
інше, провокуюче протилежне, або повністю
схоже з твоїм. Весь цей обмін асоціаціями
заохочує до майже безкінечного діалогу, до
живого відвертого спілкування.
Граючи, ти розкриваєш себе перед
світом, даєш можливість оточенню зрозуміти
себе по іншому краще, глибше.

Що в «PictoricBox» зручного
Ідея гри на основі асоціацій в світі настільних
ігор зовсім не нова. Існує декілька вже досить широко
відомих аналогів гри «PictoricBox».
В наш час, загалом, важко винайти щось суто
нове. Все має повторення, схожість, однаковість.

Однакове між іграми на основі асоціацій –
тільки саме поняття «асоціації».
Механіка, жвавість, динаміка, набір ігрових
елементів – саме все це робить гру «PictoricBox»
неповторюваною, винятковою.

Що в «PictoricBox» зручного:
• магнітне ігрове поле з магнітними фішками гравців.
Дуже стане в нагоді для гри під час подорожі, або
якщо відпочиваєте на вулиці, або в вашій веселій
великій компанії є сім’ї зі жвавими діточками.
• зменшена кількість дрібних деталей, які завжди існує
вірогідність втратити;
• широкий та фановий функціонал ігрового кубика:
вибір першого ведучого, вибір помаранчевого фанту,
голосування за картку ведучого.

