LUV ‘TIL IT HURTS
Αλλά όχι τώρα .. ας παίξουμε!
Το παιχνίδι διαμορφώνεται έπειτα από την τεχνική exquisite corpse.
Υπάρχουν δύο μεγέθη για κάθε σχήμα. Το χρώμα1 και η ποικιλία
σχεδιασμού2 καθιστούν απίθανη την επανάληψη τoυ μοτίβου των
πλακιδίων όταν επανασυνδέονται στον τοίχο ή απλώνονται στο
πάτωμα από μια ομάδα ατόμων ταυτόχρονα.
Το λογότυπό3 μας βρίσκεται στο πλακίδιο υπογραφής,
αλλά θα
προτιμούσαμε να τοποθετήσετε το λογότυπό σας στο πλακίδιο εάν
παρουσιάζετε ή βοηθάτε να ξεκινήσετε συζητήσεις σχετικά με τον ιό HIV.
Το παιχνίδι είναι δικό σας. Το στίγμα πονάει ακόμα. Σας ευχαριστούμε
για την συζήτηση αυτού το θέματος στην εργασία σας.
Αφού τα πλακίδια διανεμηθούν στην ομάδα (εκτυπώστε όσα
επιθυμείτε), βάλτε ένα ή δύο κάτω για να ξεκινήσετε.
Πρώτα, όμως, χρησιμοποιήστε το πίσω μέρος του πλακιδίου για να
γράψετε ένα σημείωμα Luv4.
Είναι ένα παιχνίδι για τον ιό HIV και το στίγμα, οπότε γράψτε κάτι
σχετικό προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Τα σχέδια επιτρέπονται.

Βάλτε τα πλακίδια στον τοίχο ή στο πάτωμα. Μπορείτε να τα ταιριάξτε
με το χρώμα ή το σχεδιασμό αν σας αρέσει. Εάν επιθυμείτε, τοποθετήστε
τη σημείωση Luv σας έτσι ώστε να φαίνεται.5.
Ίσως θέλετε να μοιραστείτε αυτήν την ανάμνηση ή την ιστορία με τον
κόσμο ή με τον παίχτη στα αριστερά σας.
Είμαστε εδώ. Τώρα. Ας μιλήσουμε.
*Αν το exquisite corpse παίζεται διαφορετικά όπου βρίσκεστε, αλλάξτε
τους κανόνες.
Παρακαλούμε γράψτε τα στη δική σας γλώσσα. Παρακαλούμε επιτρέψτε
μας να μοιραστούμε τη νέα έκδοση σας από τον ιστότοπο LUV.
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