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Útdráttur úr ritgerð  

 

,,Leikir munu aldrei verða listform – aldrei, ekki nema þeir þróist yfir í eitthvað annað 

eða meira.“ Þetta skrifaði hinn mæti kvikmyndagagnrýnandi Roger Ebert. En yngri 

gagnrýnendur og fræðingar eru margir hverjir ósammála. Og ég líka. Þessi deila milli 

virta gagnrýnandans og yngri kynslóðanna kveikti fyrst almennilega á áhuga mínum á 

hugmyndinni um tölvuleiki sem listform. Í þessari ritgerð hyggst ég reyna kryfja 

málið en líklegast einungis að hluta, enda ótæmandi svið. Ég byrja á því að reyna að 

skilgreina ögn betur hvað felst í því að tölvuleikur sé listrænn með því að rekja 

skoðanaskipti þau sem urðu í kjölfar yfirlýsingar Eberts. Síðan mun ég rekja þróun 

listrænna tölvuleikja og þar á eftir mun ég lýsa nokkrum leikjum sem að mínu mati 

falla undir þá skilgreiningu að vera listrænir tölvuleikir. Þá mun ég kryfja og bera að 

nokkru leyti saman við annað í listheiminum. Með því mun ég sýna að einhverju leyti 

þá þróun sem átt hefur sér stað í klifri leikjana úr „lágmenningu“ upp í hugsanlega 

„hámenningu“. Meginspurning mín er: hvað er það sem aðskilur „listræna“ tölvuleiki 

frá þeim hefðbundnu í heimi þar sem list er ansi vítt hugtak?
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1. Inngangur 

,,Leikir munu aldrei verða listform – aldrei, ekki nema þeir þróist yfir í eitthvað annað 

eða meira.“
1
 Þetta skrifaði hinn mæti kvikmyndagagnrýnandi Roger Ebert. En yngri 

gagnrýnendur og fræðingar eru margir hverjir ósammála.
2
 Og ég líka. Þessi deila milli 

virta gagnrýnandans og yngri kynslóðanna kveikti fyrst almennilega á áhuga mínum á 

hugmyndinni um tölvuleiki sem listform. Ég hef spilað tölvuleiki góðan hluta af ævi 

minni og hef stúderað listasögu í menntaskóla og háskóla. En það er ekki fyrr en 

nýlega sem ég fór að tengja þessa hluti saman, að hluta til þökk sé umræðunni sem 

spratt upp úr ummælum Eberts. Umræðan var og er mestmegnis lituð fljótfærum og 

neikvæðum viðbrögðum í garð Eberts, sem er skiljanlegt því að hann málaði sig 

nánast út í horn þegar hann tók fram að hann hafði aldrei spilað tölvuleiki af viti. 

Hann afþakkaði m.a. boð um að fá Playstation 3 tölvu og leiki frá Ain't It Cool News 

fréttaveitunni sem vildu sýna honum dæmi um list í leikjum.
3
 En umræðan hafði mikil 

áhrif á báða bóga því að lokum komst samt Ebert að þeirri niðurstöðu að hann gæti 

ekki skilgreint list fyrir alla og sagðist sætta sig við að spilarar flokki leiki sem list þó 

hann sjái ekki hvernig það muni hjálpa þeim að öðlast uppljómun eða innsýn í 

mannlegt eðli. Hann viðurkennir þó að áhugaleysi hans gagnvart því að spila leiki 

standi í vegi fyrir endanlegra svari frá honum. Þar af leiðandi ákvað hann að halda sig 

við kvikmyndir og bækur og játaði að ef til vill hafi það verið rangt af honum að hafa 

verið að reyna að tjá sig um tölvuleiki.
4
 

  Ég verð að segja að við erum mörg sem erum samt sem áður þakklát Ebert 

fyrir að hafa spurt spurningarinnar um það hvort tölvuleikir geti verið listrænir. Þó að 

hann hafi komist að þeirri niðurstöðu að svo væri ekki þá falla hans skilgreiningar um 

list prýðilega að þeirri upplifun sem ég hef um listræna tölvuleiki. Ebert segir list 

meðal annars vera tjáningu eða beitingu sköpunargleði og ímyndunarafls manneskju, 

oftast í myndrænu formi líkt og málverk eða skúlptúr, verk gerð til að dást að fyrir 

fegurð og tilfinningalegan mátt.
5
 Að mínu mati lýsir þetta vel hvað listrænn 

                                                 
1
 Hitman Movie Review & Film Summary (2007) | Roger Ebert“ 

<http://www.rogerebert.com/reviews/hitman-2007> skoðað 3. desember 2014. 
2
 Robert Brockway, „Why Ebert Is Wrong: In Defense of Games as Art“ (Cracked.com) 

<http://www.cracked.com/blog/why-ebert-is-wrong-in-defense-of-games-as-art/> skoðað 2. desember 

2014. 
3
 „GameSpy: Roger Ebert Concedes Videogames Can Be Considered Art - Page 1“ 

<http://www.gamespy.com/articles/110/1103298p1.html> skoðað 8. desember 2014. 
4
 Roger Ebert, „Okay, Kids, Play on My Lawn | Roger Ebert“s Journal | Roger Ebert“ 

<http://www.rogerebert.com/rogers-journal/okay-kids-play-on-my-lawn>  skoðað 9 desember 2014. 
5
 Ibid. 
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tölvuleikur er, sem auk þess hreyfir við tilfinningum eða vekur þær upp, skapar 

stemmningu. Listrænn tölvuleikur höfðar til fegurðarskyns og kveikir hugmyndir út 

fyrir hann sjálfan, t.d. með samfélagsádeilu, og er oftar en ekki ástríðuverkefni – með 

öðrum orðum ekki endilega framleiddur í gróðaskyni. Hann hreyfir við 

einstaklingnum á sama hátt og list gerir almennt og opnar möguleika fyrir andlega 

uppljómun. Listrænir tölvuleikir eru til dæmis tölvuleikir sem vísa til eða byggjast á 

stefnum úr lista- og menningarsögu heimsins, beint eða óbeint, ólíkt „venjulegum“ 

tölvuleikjum sem byggja fyrst og fremst á hraða, spennu og keppni og eru eingöngu 

framleiddir til þess að græða á þeim.  

  Í þessari ritgerð hyggst ég reyna kryfja málið en líklegast einungis að hluta, 

enda ótæmandi svið. Ég byrja á því að reyna að skilgreina ögn betur hvað felst í því 

að tölvuleikur sé listrænn með því að rekja skoðanaskipti þau sem urðu í kjölfar 

yfirlýsingar Eberts. Síðan mun ég rekja þróun listrænna tölvuleikja og þar á eftir mun 

ég lýsa nokkrum leikjum sem að mínu mati falla undir þá skilgreiningu að vera 

listrænir tölvuleikir. Þá mun ég kryfja og bera að nokkru leyti saman við annað í 

listheiminum. Með því mun ég sýna að einhverju leyti þá þróun sem átt hefur sér stað 

í klifri leikjana úr „lágmenningu“ upp í hugsanlega „hámenningu“. Meginspurning 

mín er: hvað er það sem aðskilur „listræna“ tölvuleiki frá þeim hefðbundnu í heimi 

þar sem list er ansi vítt hugtak? 

 

1. Umræðan 

Gott dæmi um ólíkar skoðanir á því hvað eru listrænir tölvuleikir er umræðan og 

fram-og-aftur samskipti Eberts og leikjahönnuðarins Kellee Santiago sem ég mun 

rekja að einhverju leyti hér. Santiago hélt TEDx fyrirlestur árið 2009 um réttmætingu 

á leikjum sem list og byrjaði hún fyrirlesturinn á að vitna í Ebert. Þar sagðist hann 

ekki vita til nokkurs sem vitnað hefði í leik sem gæti jafnast á við helstu listamenn 

okkar í kvikmyndum, ljóðum, tónlist og svo framvegis.
6
 Hún tekur undir orð hans en 

bendir á að myndlistin hafi þurft að ganga í gegnum hellamálverkatímabil áður en 

ítalska endurreisnin átti sér stað. Ef til vill eru þetta hrokafull rök, til dæmis vegna 

þess að hellamálverk og endurreisnarmálverk eru gerð á mismundandi tímum í 

þróunarsögu mannsins, en samt sem áður, hvort tveggja er list, þótt forsendurnar séu 

                                                 
6
 „Why Did the Chicken Cross the Genders? | Movie Answer Man | Roger Ebert“ 

<http://www.rogerebert.com/answer-man/why-did-the-chicken-cross-the-genders>  skoðað 2 
desember 2014. 
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ólíkar. Eftir að hafa sýnt dæmi um listræna leiki þá bendir hún á hversu magnað það 

sé að fá að fylgjast með fæðingu nýrra listrænna tíma í tölvuleikjum.
7
  

  Ebert svarar fyrirlestrinum með nýjum pistli. Hann telur langt í að leikir geti 

mögulega talist listform en segir að hellamálverkin séu list, því það sé afrek að krota á 

vegg þegar enginn annar hefur gert það áður. Hann segir einnig að skák, körfubolti, 

hafnabolti og mahjong geti ekki verið list, sama hversu göfugar reglur leiksins eru. 

Santiago svarar og er sammála Ebert að þessu leyti en hún vísar í lýsingu Wikipedia á 

list sem það ferli að raða efnum svo að þau heilli tilfinningar eða skilningarvit fólks. 

Ebert bendir þá á að skák gæti passað við þessa lýsingu og nefir svo í framhaldi af því 

að leikir séu ólíkir vinnu sem er unnin gegn þóknun og að list snúist meira um 

tjáningu hugmynda. Á móti kemur eru lykilatriði leikja markmið, reglur, áskoranir og 

gagnvirkni. Ebert segir ennfremur að einn augljós munur á list og leikjum sé að þú 

getir sigrað leik, að leikurinn hafi reglur, stig, verkefni og lausn eða útkomu. Út frá 

því bendir hans svo á dæmi Santiagos um markmiðslausa en grípandi leiki og vill 

meina að þegar leikir verða þannig þá missi þeir leikjastimpilinn og verði frekar 

framsetning fyrir sögu, skáldsögu, leikrit, dans eða kvikmynd, þ.e.a.s. fyrirbæri sem 

þú getur ekki sigrað, aðeins upplifað. 

  Santiago vitnar þá í rithöfundinn Robert McKee sem segir að góður 

skáldskapur markist af löngun höfundarins til þess að snerta við lesandanum. Ebert 

skýtur þetta niður með þeim rökum að þessi orð geti líka átt við slæm skrif sem eru 

innblásin af sömu ástæðu. Reyndar er eins og umræðan sé þarna farin að snúast um 

„góða“ eða „vonda“ list en ekki um það hvort tölvuleikir geti verið listrænir. Enda 

umorðar Santiago orð McKee þá með sínum hætti og segir að list sé að miðla 

hugmyndum til áhorfenda á sem mest grípandi hátt.
8
 Hinsvegar telur Ebert að list sé 

eitthvað sem hermir eftir náttúrunni, breytir henni og bætir gegnum framfarir í sálu 

eða sýn listamannsins. Hann segir þúsundir hafa teiknað nakta líkama, sem er mjög 

náttúrulegt fyrirbæri, en einungis nokkrar þessara mynda eru meistaraverk og það 

einungis út frá persónulegum smekk þess er horfir. Hann tekur ýmis dæmi úr 

tölvuleikjum sem Santiago hafði nefnt sem dæmi um listræna tölvuleiki og segir þá 

vera „ekki list“ , til dæmis líkir hann vísdómi í leiknum Braid (2008) við spádóms-

kökur. Ebert gefur líka lítið fyrir að möguleikinn á því að spóla tilbaka í þeim leik 

                                                 
7
 An Argument for Game Artistry | Kellee Santiago | TEDxUSC (2009) 

<https://www.youtube.com/watch?v=K9y6MYDSAww&feature=youtube_gdata_player> skoðað 2. 

desember 2014. 
8
 Ibid. 
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fjalli um þörf mannsins til þess að laga fortíðina og segir að ef slíkt yrði gert í skák 

myndi það stangast á við tilgang leiksins. Enn fremur líkir hann svo hinum hugljúfa 

blóma-leik Flower (2009) við heillaóska-kort, en sá leikur tengist leiknum Journey 

(2012) sem ég mun fjalla um síðar. Þrátt fyrir tregðu Eberts við að sjá hið listræna við 

tölvuleiki ber hann fram áhugaverða spurningu: ,,Afhverju eru spilarar svona ólmir í 

það að skilgreina leiki sem list? Afhverju eru spilarar ekki bara sáttir með stöðu sína 

og halda áfram að spila leikina sína?“
9
 Svo nefnir hann íþróttamenn einsog Michael 

Jordan og Bobby Fischer sem menn sem töluðu aldrei um leiki sína sem listform.
10

  

  Santiago svarar þessu ekki nema með því að vísa í ofangreinda skilgreiningu 

Wikipedia á list. Enn fremur segist hún vera komin yfir þörfina til að benda á listrænt 

réttmæti leikja enda margt mikilvægara til að berjast fyrir í leikjabransanum. Hún 

bendir svo á að ef til vill séu forsendurnar fyrir þessum skoðanaskiptum veikar þar 

sem Ebert hafi opinberað að hann hafi litla sem enga reynslu af því að spila leiki, hvað 

þá leikina sem hún minntist á í upphaflega fyrirlestrinum.
11

 Ebert viðurkenndi samt að 

hafa spilað tvo leiki. Hann spilaði og skrifaði um leikinn Cosmology of Kyoto (1995) 

árið 1994 fyrir tímaritið Wired. Ebert gaf leiknum glimrandi einkunn en leikurinn var 

eins konar fræðslu - og hryllingsleikur um stéttaskiptingu og ófreskjur Japans til 

forna.
12

 Einnig prófaði hann hinn dularfulla Myst (1993), en hafði ekki þolinmæðina 

fyrir hann. Hann er líka meðvitaður um hversu ungir tölvuleikir voru þegar hann 

prófaði þá en sagðist ekki hafa áhuga á að spila fleiri, hvorki þá né nú.
13

 Clive Barker, 

rithöfundur og leikjahönnuður með meiru, var annar er brást við yfirlýsingum Eberts. 

Hann hélt því fram að ef upplifun hreyfir við þér þá á að rannsaka hvort um list sé að 

ræða. Ebert svaraði því með því að benda á veikindi sín en vegna krabbameins missti 

hann hæfileikann til að tala. Þessi reynsla hefði hreyft við honum en hún væri ekki 

list. Barker talar um að hann vilji sjá leik þar sem fólki býðst að upplifa alla 

tilfinningaflóruna á listrænan máta. Ebert telur hinsvegar að slík ofgnótt gjaldfelli 

hverja einstaka tilfinningu.
14

  

                                                 
9
 Roger Ebert, „Video Games Can Never Be Art | Roger Ebert“s Journal | Roger Ebert“ 

<http://www.rogerebert.com/rogers-journal/video-games-can-never-be-art> skoðað 3. desember 2014. 
10

 Ibid. 
11

 „My Response To Roger Ebert, Video Game Skeptic“ (Kotaku) <http://kotaku.com/5520437/my-

response-to-roger-ebert-video-game-skeptic> skoðað 2. desember 2014. 
12

 „2.09: Street Cred“ <http://archive.wired.com/wired/archive/2.09/streetcred.html>  skoðað 10 
desember 2014. 
13

 Roger Ebert, „Okay, Kids, Play on My Lawn | Roger Ebert“s Journal | Roger Ebert“ 

<http://www.rogerebert.com/rogers-journal/okay-kids-play-on-my-lawn> skoðað 9. desember 2014. 
14

 Ibid. 
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  En svo við víkjum aftur að skoðanaskiptum Ebert við Santiago þá vísaði hann 

í eftirfarandi orðabókarlýsingu á list: „List er tjáning eða beiting sköpunargleði og 

ímyndunarafls manneskju, oftast í myndrænu formi líkt og málverk eða skúlptúr, verk 

gerð til að dást að fyrir fegurð og tilfinningalegan mátt“.
15

 Því næst setti hann fram 

spurninguna um hvort þetta eigi við leiki þar sem þeir eru ekkert endilega verk ætluð 

til að dást að fyrir fegurð og tilfinningamátt. Hann telur samt að þessi útskýring dugi 

þó ekki ef honum á að takast að útiloka leiki frá list, því flest listaverk er hreyfðu við 

Ebert áttu eitt sameiginlegt: þau gáfu honum tækifæri til að upplifa reynslu, hugsanir 

og tilfinningar annarra og nýta þá reynslu fyrir sjálfan sig og aðra til að dýpka lífið og 

vitneskjuna um það. Ebert var ánægður með þessa lýsingu hvað það varðar að hún 

ætti ekki við tölvuleiki, en þó fannst honum hún ekki nægilega víðfeðm því hún á ekki 

við abstrakt list eða tónlist. 

  Eins og kemur fram hér að ofan kemst samt Ebert að þeirri niðurstöðu að hann 

geti ekki skilgreint list fyrir aðra, og hann segist að lokum sætta sig við að spilarar 

flokki ákveðna leiki sem list. Þann þráð held ég áfram með í næsta kafla, þar sem ég 

mun rekja þróun listrænna tölvuleikja, útbreiðslu og viðtökur þeirra að einhverju leyti. 

  

2. Þróunin 

Tölvuleikir eru í rauninni nýjasta skref okkar í frásagnarmiðlun, fræðum og 

dægradvöl, en á undan komu munnmæli, bækur, myndasögur, útvarp, kvikmyndir, og 

sjónvarp sem er samsuða af þessu öllu. Tölvuleikir eru ungt listform sem enn er 

óviðurkennt af mörgum og er ennþá að slíta barnsskónum þegar kemur að 

viðkvæmum málum eins og pólitík, kynjamisrétti meðal leikjahönnuða, ójafnvægi í 

birtingamyndum kynjanna í leikjum, ofbeldi, stereótýpum o.s.frv.  

  Einmitt við gerð þessarar ritgerðar þá jókst umræðan um hinar dökku hliðar 

bransans til muna. Þá er ég einna helst að tala um „#gamergate“ málið svokallaða sem 

hófst í ágúst 2014 þar sem sjálfstæði leikjahönnuðurinn Zoe Quinn átti, samkvæmt 

fyrrum kærasta, að hafa átt í ástarsambandi við blaðamann hjá leikjafjölmiðlavefnum 

Kotaku.com. Þetta töldu margir ódýra leið Quinn til að fá umfjöllun í Kotaku, en þær 

sakargiftir voru ekki á rökum reistar. Með þessum ásökunum fylgdi áreiti, birtingar 

persónuupplýsinga og alvarlegar hótanir, ekki eingöngu gagnvart Quinn heldur líka 

stuðningsfólki hennar sem og jafnréttisbaráttufólki í bransanum einsog t.d. Anitu 

                                                 
15

 Ibid. 
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Sarkeesian sem hefur gert umdeild, ítarleg myndbönd um kynjakvóta í tölvuleikjum. 

Helstu vígvellirnir eru samfélagsmiðlar og spjallborð. Þar tekst annars vegar á fólk 

sem lýst hefur yfir vantrausti á leikjafjölmiðla undir merkjum Gamergate en er í raun 

að tala máli feðraveldisins og svo hins vegar fólk sem lítur á þessa hreyfingu sem árás 

á konur og fjölbreytileika í leikjaiðnaðinum og vilja kynjamismunun burt. Það að 

leikir séu æ oftar flokkaðir sem list er eitthvað sem hefur hjálpað til við að opna 

umræður eins og Gamergate fyrir almenningi. 

  Leikjahönnuðir og viðskiptavinir þeirra hafa flestir verið meðvitaðir um 

hversu listrænir leikir geta verið en það er ekki fyrr en fyrir um það bil fimm árum að 

almenningur fór að sjá það líka. Það er erfitt að benda á einhvern einn atburð sem ýtti 

boltanum af stað en margt kemur til greina. Ungt fólk sem spilaði leiki sem börn hefur 

nú tækifæri sem aldrei fyrr til þess að nýta reynsluna úr æsku til að búa til leiki fyrir 

næstu kynslóðir (og sjálft sig). Tölvuleikir verða stöðugt raunsæislegri og nálgast 

þannig kvikmyndir meir og meir. Þannig verða þeir aðgengilegri fleirum því 

auðveldara er að framkalla tilfinningar í þeim er spila leikina, enda er þannig hægt að 

geri dýpri og flóknari sögur með ádeilu og pólitík. Það er engin furða að tölvuleikir 

séu orðnir tekjuhærri en kvikmyndir.
16

Benda má á í tengslum við þetta að þróun 

kvikmynda og tölvuleikja er sambærileg, því að fyrir 100 árum voru kvikmyndir 

álitnar lágmenning og ódýr skemmtun líkt og margir líta enn í dag á tölvuleiki. 

Myndasögur voru líka í svipuðum sporum fyrir nokkrum áratugum en núna eru 

margar kvikmyndir og myndasögur talin tímamótaverk í menningu mannkyns. 

Hámenning og listrænir tölvuleikir eru vaxandi flokkur í vaxandi iðnaði. 

  Í tölvuleikjaiðnaðinum eiga stórstígar tækniframfarir sér stað reglulega og má 

þar sem dæmi nefna Oculus Rift sýndarveruleikagleraugun sem hafa verið að vekja 

athygli nýlega, fyrst eftir vel heppnaða Kickstarter fjáröflunar herferð og svo þegar 

Facebook keypti fyrirtækið. Með þeirri græju opnast fleiri dyr til að gera tölvuleiki að 

listformi og sterkari upplifun. Með því að setja á þig Oculus Rift gleraugun lokar þú 

þig af frá raunveruleikanum og innlifunin verður meiri. Snerting og stýring er það sem 

aðgreinir tölvuleiki frá öðrum miðlum, því notaðir eru stýripinnar og lyklaborð. Með 

tilkomu hreyfiskynjaratækni einsog Kinect, Wii og PS Move er spurning hvort bein 

stýring notandans hafi minnkað en innlifunin hafi hugsanlega aukist og þar af leiðandi 

                                                 
16

 Tom Chatfield, „Videogames Now Outperform Hollywood Movies“ (the Guardian) 

<http://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2009/sep/27/videogames-hollywood> skoðað 8. 

desember 2014. 
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möguleikarnir meiri á listrænni upplifun? 

  En talandi um tækni þá byrja margir ferlar á litlum skrefum og þar koma 

„flash“ leikir sterkir inn sem listrænir leikir því að í þeim tekst að gera mikið úr litlu á 

frjálsum vettvangi. Þar er engin stúdíó pressa, því flash leikir eru í grunninn leikir sem 

þú getur spilað í vafranum þínum og einu tekjurnar sem hægt er að ná inn af þeim eru 

auglýsingatekjur. Formið sjálft býður upp á mikla tilraunamennsku þannig að 

afraksturinn verður oft á tíðum mjög listrænn. Cananbalt (2009), Flow (2006) og 

Dwarf Fortress (2006) eru allt flash leikir sem komu höfundum sínum á kortið og eru 

nú hluti af safneign MOMA safnsins, eins og ég mun koma inn á síðar. Hönnuðir fá 

tækifæri á netinu til að hanna, sanna og sýna sig og búa til tengslanet til að læra hver 

af öðrum. Vefsíðan Newgrounds er mjög mikilvægur hluti af þessari þróun enda ein 

mikilvægasta flash-síðan. Þar geta allir sett inn sín verk, hvort sem það eru vídeó eða 

leikir og allir höfundar hafa jöfn tækifæri til að koma sér og sínum leikjum á framfæri. 

Þessi vefsíða hefur reynst góður stökkpallur fyrir leiki eins og hopp-og-skopp leikinn 

Super Meat Boy (2010) og leikinn Dys4ia (2012) sem ég mun fjalla um sérstaklega. 

Farsímaleikir eru svo náttúrulegt framhald af flash leikjunum og vinsældir leikja 

einsog Candy Crush (2012) hafa ekki farið framhjá mörgum. Sumir þessara leikja eru 

spilaðir í gegnum Facebook og vill Max Landis, handritshöfundur, meina að 

Facebook sé í raun nánast leikur í sjálfu sér, sem er afar áhugaverður vinkill.
17

 Dæmi 

um farsímaleiki sem gera sérstaklega mikið út á fagurfræði, hönnunarlega séð, eru t.d. 

minimalísku form-leikirnir Rymdkapsel (2013) og Super Hexagon (2012), myndræni 

textaleikurinn Device 6 (2013) og ævintýraleikurinn Superbrothers: Sword and 

Sorcery EP (2011) sem er með pixlaða grafík en stórkostlega hljóðvinnslu á móti. 

Síðast en ekki síst má nefna augnakonfektið Monument Valley (2014) þar sem litir og 

falleg form ráða ríkjum. „Litlu leikirnir sem gátu“ er eitthvað sem sést oft í heimi 

tölvuleikja, t.d. byggingarleikurinn Minecraft (2009), áðurnefndan Super Meat Boy og 

Journey sem verður fjallað um síðar. Sumir þessara leikja nutu reyndar stuðnings 

framleiðslurisa eins og Sony og Valve en einmitt slíkur stuðningur hefur hjálpað 

mikið. Gott dæmi um slíkt er stuðningur Sony við ThatGameCompany við gerð 

Journey og Team Ico við gerð Shadow Of The Colossus (2005). Fjársöfnunarsíður 

einsog Kickstarter hafa líka hjálpað mörgum leikjum og hönnuðum að komast á 

kortið. Svona gróska hjá litlum fyrirtækjum stuðlar að ferskum vindum í bransanum 

                                                 
17

 Jeremy Snead, Video Games: The Movie, Mediajuice, Bandaríkin, 2014.  
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og þau koma oftast með mjög listræna leiki í annars litlausa flóru. 

  En eitt af því sem hefur skipt sköpum um það að farið er að viðurkenna 

tölvuleiki sem listræna er að sjálf liststofnunin hefur lýst yfir listrænu gildi 

tölvuleikja, tveimur árum eftir rökræður Ebert og Santiago. Það sést á ákvörðun 

MOMA-safnsins (Museum of Modern Art) í New York að taka nokkra leiki til 

varðveislu sökum mikilvægis þeirra í sögu hönnunar og miðlunar. MOMA skilgreinir 

leiki sem list, en líka sem hönnun, og varðveitir þá af þeirri ástæðu í Arkitektúrs og 

Hönnunardeild sinni, þar sem þeir eru geymdir ásamt plakötum, bílum, leturgerðum 

og fleiru. Safnið skilgreinir leiki þannig að viðmót þeirra sé jafn mikilvægt og til 

dæmis hönnun tréstóla og forritunarmál jafn mikilvægt og viðurinn í stólnum. 

Varðveitt verk eru ,,blanda af sögulegu og menningarlegu mikilvægi, fagurfræðilegri 

tjáningu, nothæfni og þéttri uppbyggingu, frumlegri nálgun á tækni og hegðun, og vel 

heppnaðri samsuðu efnis og aðferð til að fullkomna verkið.“
18

 

  Á heimasíðu safnsins kemur fram að þar á bæ eru tölvuleikir taldir ein 

mikilvægasta og umræddasta tjáning sköpunargleði í gagnvirkri hönnun nútímans. 

Safnið leggur áherslu á gagnvirku hönnunarhliðina í vali sínu á leikjum og 

sérfræðingar safnsins horfa ekki bara til myndrænna gæða og fagurfræðilegrar 

upplifunar hvers leiks, heldur líka hversu fágaður forritunarkóðinn er og 

hegðunarhönnun spilarans. Þar segir að vel hannaður leikur geti þjálfað og kennt 

einstaklingum, þroskað tilfinningar þeirra, upplifanir og víkkað sjóndeildarhring 

einstaklingsins. Enn fremur að hæfnin til að fullnýta tækni samtímans með það að 

markmiði að auka gæði og persónuleika leiks er mikilvægur faktor. Í skilgreiningu 

MOMA segir enn fremur að leikurinn geri spilaranum kleift að upplifa rými sem væru 

ómöguleg í raunveruleikanum. Þetta er þannig eins konar arkitektúr hugans.
19

  

  MOMA valdi eftirfarandi leiki til varðveislu: Pacman (1980), Tetris (1984), 

Another World (1991), Myst (sem Ebert minntist á), SimCity 2000 (1993), Vib-Ribbon 

(1999), The Sims (2000), Katamari Damacy (2004) (sami höfundur og gerði Noby 

Noby Boy sem ég mun fjalla um síðar), hinn íslenski Eve Online (2003), Passage 

(2007), Portal (2007) (er svipar dáldið til The Unfinished Swan sem ég fjalla um í 

síðar) og svo áðurnefndir Dwarf Fortress, Flow og Cananbalt. Pacman er elstur á 

listanum, gefinn út 1980 en Cananbalt er yngstur, gefinn út 2009. Þarna er því verið 

                                                 
18

 „MoMA | Video Games: 14 in the Collection, for Starters“ 

<http://www.moma.org/explore/inside_out/2012/11/29/video-games-14-in-the-collection-for-starters/> 

skoðað 9. desember 2014. 
19

 Ibid. 
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að varðveita nánast 30 ár af listrænni hönnun tölvuleikja og stefnir safnið á að fá fleiri 

leiki. Ákvörðun MOMA að taka leiki til varðveislu átti sinn þátt í áhuga mínum á því 

hvort og hvernig leikir væru list. Það er þó dáldið magnað að enginn af leikjum 

MOMA er á mínum umfjöllunarlista hér fyrir neðan. Ég mun samt sem áður í 

greiningu minni styðjast við skilgreiningu safnsins á því hvað listrænn tölvuleikur er 

og nýta mér sjónarmið þau er komu fram í skoðanaskiptum Eberts við andmælendur 

sína. Leikirnir sem ég tek fyrir hafa allir á einn eða annan hátt verið flokkaðir sem 

listrænir leikir af ólíkum aðilum. 

 

3. Hvernig saga er sögð: Gone Home, Dys4ia og The Unfinished Swan 

Gone Home (2013) er fyrstu persónu ævintýra músarbendils (e. „Point and click“) 

leikur er var búinn til af fjögurra manna stúdíóinu The Fullbright Company.  

  Stemningin þessa leiks er að miklu leyti eins og í hryllingsleik. Maður er 

aleinn í stóru húsi um miðjan tíunda áratuginn og þarf að komast að því hvað varð um 

fjölskyldu manns. Það er einstök stemmning í þessum leik, sérstaklega fyrir fólk fætt á 

8. og 9. áratugnum enda koma hlutir eins og VHS, kassettur og grunge tónlist við 

sögu. Leikurinn er í fyrstu persónu og maður spilar sem ung kona sem þarf að hlusta á 

hljóðsnældur, lesa bréf og finna leyniherbergi til að leysa fyrrnefnda gátu. Í leiðinni 

grefur maður upp ýmis fjölskylduleyndarmál, brostna drauma og skondna hluti liðinna 

tíma. Eins og leikjarýnirinn Satchell „Satchbag“ Drakes orðar það, húsið er eins og 

opið bréf.
20

 

  Við lærum með aðalpersónunni Kaitlyn um afdrif fjölskyldu hennar þar sem 

hún er nýkomin heim úr Evrópuferð og hefur misst af mikilvægum atburðum. 

Fjölskyldan hefur tekist á við persónuleg mál á frekar klaufalegan hátt varðandi 

ýmislegt sem enn í dag myndi flokkast sem tabú í litlum samfélögum. 

Leikjahönnuðurinn og rýnirinn Chris „Errant Signal“ Franklin bendir á að þessi saga 

gæti verið um hvern sem er því hér eru engir uppvakningar, vélmenni eða 

risaskjaldbökur.
21

 

  Taugahrúgur eins og ég drífa sig að kveikja ljósin í hverju nýju herbergi, enda 

stemningin mjög drungaleg. Til að auka á spennuna er þrumuveður allan 

                                                 
20

 Gone Home and Game Formalism (2014) 

<https://www.youtube.com/watch?v=0qwBUtavQMc&feature=youtube_gdata_player> skoðað 8. 

desember 2014. 
21

 Errant Signal - Gone Home (2013) 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZbNDk7D0yG0&feature=youtube_gdata_player> skoðað 3. 

desember 2014. 
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spilunartímann. Ytri tónlist (bakgrunnstónlist) er mjög lágstemmd en það er eitthvað 

um innri tónlist (t.d. tónlist af hljóðsnældum o.þ.h.) og einstaka hljóð í 

rafmagnsgræjum fyrir utan þrumurnar auðvitað. Ambíansinn í leiknum minnir mig 

dáldið á fyrstu þættina af Twin Peaks, það er að segja, róleg synthatónlist hljómar 

undir og maður skynjar að húsið er í úthverfi eða þorpi og það liggur eitthvað í 

loftinu. Það má finna vísbendingar um unglinga og angistina er fylgir því 

þroskatímabili. Nostalgía er sterkt þema í leiknum. Þrá eftir liðnum 

fjölskyldustundum. VHS spólur á gólfinu og stjörnur tíunda áratugarins á veggjunum. 

Þessi leikur nær sterkt til x-kynslóðarinnar og aldamótakynslóðarinnar (e. Millennials) 

sem voru á unglingsaldri á þessum tíma. 

  Gone Home er líklega umdeildasti „art“ leikurinn af þeim öllum. Hann fékk 

mikið lof frá mörgum gagnrýnendum þegar hann kom út og fyrir vikið mikla 

umfjöllun. Margir spilarar voru þó óánægðir og vildu meina á spjallborðum að þetta 

væri bara alls ekki tölvuleikur, gerðu að honum grín og kölluðu gönguhermi
22

. Sumir 

vilja meina að það að maður geti ekki tapað í leiknum geri hann að „ekki-leik“. Steve 

Gaynor, höfundur og hönnuður hjá Fullbright Studio er hannar leikinn, skilur þetta 

sjónarhorn en kemur með á móti að spilendur hafa tök á því að fara í gegnum leikinn 

eftir ólíkum leiðum, geta túlkað hluti á mismunandi hátt og geta tekið sinn tíma þó 

leiknum ljúki alltaf á sama veg. Gaynor segir einnig að leikurinn sé samtal á milli 

spilandans og hönnuðarins og þegar allt kemur til alls þá er þetta leikur því þetta er 

saga sögð í gegnum gagnvirkt umhverfi er leyfir spilandanum að stjórna túlkun og 

hraða efnisins
23

. 

  Í flestum línulegum leikjum er maður ekki að tala við leikinn eða höfunda 

hans, heldur bara fylgja beinum skipunum en í Gone Home býðst manni að 

takmörkuðu leyti að eiga samræður við efni, karaktera og tímabil leiksins jafnvel þó 

hann sé línulegur með einn endi. Leikurinn er opinn að því leyti að maður getur farið í 

gegnum „söguna“ mjög hratt eða mjög hægt. Sagan fær þó auðvitað meiri dýpt því 

fleiri hluti sem maður skoðar. Þetta er persónuleg upplifun og maður getur fengið 

mismunandi tilfinningu fyrir útkomu leiksins út frá því hvað maður skoðar og í hvaða 

röð. Maður getur grandskoðað alla hluti í húsinu og myndrænt séð er enginn hlutur 

                                                 
22

 „Valve Curbs Abusive Steam Tags after Games Were Tagged with “Not a Game,” “Hipster 

Garbage”„ (GameSpot) <http://www.gamespot.com/articles/valve-curbs-abusive-steam-tags-after-

games-were-tagged-with-not-a-game-hipster-garbage/1100-6417780/> skoðað 8. desember 2014. 
23

 „When Is a Game Not a Game?“ (Polygon) <http://www.polygon.com/2014/3/31/5566098/gone-

home-is-it-a-game> skoðað 2. desember 2014. 
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merkilegri en annar, það er að segja þeir blikka ekki eða eru með ör sem bendir manni 

á að taka þá upp einsog margir leikir eru vísir til að gera. Aðrir leikir í svipuðum dúr 

sem hafa náð athygli fólks eru t.d. Proteus (2013), Datura (2012), The Vanishing of 

Ethan Carter(2014) og að vissu leyti Myst. 

  Það sem gerir leikinn Gone Home listrænan er að hann fer gegn norminu. 

Hann gefur stundum til kynna að hann sé hryllingsleikur en það verður aldrei neitt úr 

því heldur verður til sérstök stemmning sem sem lýsir einstöku og leyndardómsfullu 

andrúmslofti. Í leiknum tekst að segja djúpa sögu með því að láta spilarann „lesa 

húsið“ og sagan hreyfir við manni tilfinningalega og samfélagslega. Leikurinn er því 

mikið afrek hjá litlu leikjastúíói sem vill breyta hugmyndum okkar um hvernig sögu 

er miðlað. 

The Unfinished Swan er fyrstu persónu ævintýra leikur hannaður af Giant Sparrow 

árið 2012.  

  The Unfinished Swan er einfaldur ef ekki minimalískur þrautaleikur. Forvitni, 

tilraunamennska og rýmisgreind eru í fyrirrúmi hér. Ef það ætti að lýsa þessum leik í 

einu orði þá væri það „barnabók“ því útlit leiksins er að mörgu leyti eins og í 

barnabók frá níunda áratugnum. Spilunin er einföld. Þú ert ungur munaðarlaus 

drengur sem hefur pensil einan að vopni til að fikra þig áfram í leiknum. Leikurinn er 

í fyrstu persónu og það eina sem þú sérð í byrjun er lítið sigti eða mið fyrir pensilinn 

og hvítt borð. Svo þarft þú að skvetta bleki af penslinum til að átta þig á hvar þú ert, 

hvar næsti veggur er og hvar er ekki hægt að stíga. Eftir því sem á líður flækist sagan 

ögn, verður óhugnarlegri (þó ekki sé um annað að ræða en köngulær og hurðaskelli) 

og leikurinn missir aðeins dampinn að mínu mati.  

  Það sem gerir þenna leik þó listrænan er að áferð hans er einkar falleg, 

spilunin er skapandi, þjálfar eiginlega skapandi rýmisgreind, og uppsetningin 

myndræn. Inn á milli birtast teikningarsem minna um margt á teikningar Edward 

Gorey og Shel Silverstein og myndlíkingarnar hafa skírskotun til ævintýra (teikningar 

látinnar móður lifna við í ævintýraheimi þar sem fjarverandi faðirinn er kóngur). 

Dys4ia er sjálfsævisögulegur þrautaleikur er Anna Anthropy hannaði og gaf út 2012. 

 Dys4ia er „flash“-netleikur opinn öllum á áðurnefndri Newgrounds síðu. 

Leikurinn er einfaldur en miðlar djúpum boðskap. Höfundurinn fór í gegnum 

hormónameðferð til að skipta um kyn og snýst leikurinn um allar þær raunir er hún 

þurfti að ganga í gegnum í ferlinu, bæði líkamlegar og félagslegar. Þrátt fyrir einfalt 

útlit og spilun þá veitir leikurinn manni djúpa og persónulega innsýn í reynsluheim 
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höfundar. Aðrir leikir er taka á erfiðum breytingum eru til dæmis That Dragon, 

Cancer (2014) sem er gerður útfrá reynslu foreldis með krabbameinssjúkt barn og The 

Graveyard (2008) sem fjallar um elli og ævilok. 

  Listræn áhersla þessa leiks er afar persónuleg frásögn sem hreyfir mjög við 

tilfinningum spilandans, hrá spilun, litlar þrautir unnar í mikið pixlaðri grafík sem 

gefa leiknum skemmtilega „hráa“ áferð.  

  Þessir þrír ofannefndir leikir eiga það sameiginlegt að hreyfa mjög við 

tilfinningum, samanber skilgreiningu Ebert á list og Santiago á listrænum 

tölvuleikjum. Í Gone Home snýst leikurinn um erfið átök í fjölskyldu, í The 

Unfinished Swan er fjallað um foreldramissi og í Dys4ia er verið að vinna með 

kynvitund. 

 

4. Upplifun: Journey og Super Columbine Massacre RPG 

Journey er þriðju persónu ævintýraleikur hannaður af ThatGameCompany árið 2012. 

  Journey fjallar um leiðina til uppljómunar og einn af styrkleikum hans er sá að 

maður getur spilað leikinn með öðrum sem maður veit ekki hver er fyrr en leiknum 

lýkur. Oft er meðspilurum skipt út á milli kafla, svo að þegar leiknum lýkur gæti 

maður alveg eins hafa spilað hann með tveimur manneskjum eða jafnvel tíu. Maður 

getur einungis tjáð sig með misháum tónum og líkamshreyfingum svo það að spila 

með öðrum getur verið ansi sérstakt, jafnvel dálítið draumkennt. Það eykur líka á 

dulúðina að maður spilar sem hulduvera klædd eins konar búrku og veit maður því 

ekki hvernig maður lítur í raun út. 

  Journey seldist einsog heitar lummur fyrstu dagana eftir að hann var gefinn út 

á vefbúð Playstation, PSN Store sem er visst afrek fyrir svona lítinn leik og 

staðfesting á áhuga fólks fyrir „öðruvísi“ leikjum en að hluta til var salan líklega 

svona góð útaf góðu orðspori fyrri leikja ThatGameCompany, Flow og Flower.
24

 

Einnig var tónskáld leiksins, Austin Wintory, tilnefnt til Grammy verðlauna fyrir 

bestu tónlistina árið 2013, fyrstur tölvuleikjatónskálda. Það er góð viðurkenning fyrir 

Wintory og Journey, en líka mikilvæg viðurkenning fyrir tölvuleiki sem miðlara 

fagurra tónverka. 

  Þessi hrífandi tónlist er enda eitt af því sem gerir þennan leik listrænan auk 

þess sem hann segir margt án díalógs, landslagið er ótrúlega hrífandi og það er 
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eingöngu hægt að tjá sig með hljóðum og hreyfingum við meðspilara sína sem maður 

veit ekki einu sinni hver(jir) er(u). Sagan/ferðin er einföld en djúp, í senn andleg og 

tilfinningaleg uppljómun. 

Super Columbine Massacre RPG er hlutverkaleikur (e. Role Playing Game) 

hannaður af Danny Ledonne og gefinn út 2005. 

  Super Columbine Massacre RPG (SCMRPG) er alræmdur leikur. Hann er 

settur upp einsog gömlu Final Fantasy hlutverkaleikirnir, nema hér tekur spilarinn þátt 

í ódæðisverkunum í Columbine skólanum í Bandaríkjunum árið 1999. Aðstandendur 

fórnalamba árásarinnar fordæmdu leikinn en höfundur leiksins og fleiri vörðu hann og 

bentu á að hann væri ádeila á þá gömlu tuggu að tölvuleikir veki upp árásarhneigð í 

ungmennum og séu orsakavaldur margra skotárása í gegnum árin. SCM RPG er líka 

ádeila á þær áhyggjur er spretta alltaf upp, sérstaklega í kringum skólaárasir, varðandi 

ofbeldisfulla leiki einsog Postal (1997), Grand Theft Auto (1997) og DOOM (1993). 

Fullorðið fólk sem hefur bara spilað Pacman bendir á þessa leiki og gerir þá að 

blórabögglum. Rétt einsog kvikmyndirnar, bækurnar og myndasögurnar hér áður fyrr. 

Þetta eru bara vaxtaverkir þangað til næsti miðill kemur. Smashing Pumpkins, 

Rammstein, Radiohead, Nirvana og Marilyn Manson hljóma undir í 8-bit úgáfum en 

Manson og Rammstein hafa oft verið sakaðir um að hafa slæm áhrif á ungt fólk sem 

síðar framdi voðaverk.  

   Í heimildarmyndinni Playing Columbine þá segir frá raunum höfundarins og 

öllu því hrósi og niðurrifi sem hann hefur fengið. Leikurinn hans hristi upp í indie-

leikjakeppni
25

 þegar hann var tekinn úr keppninni af forsvarsmönnum kepnninnar og 

margir aðrir leikjahöfundar þar á meðal ThatGameCompany drógu sig úr keppninni til 

að mótmæla aðgerðum stjórnarinnar. Jack Thompson lögfræðingur og alræmdur 

leikjahatari kemur auðvitað við sögu og minnir um margt á Fredric Wertham, höfund 

The Seduction of the Innocent er bannfærði myndasögur á sjötta áratugnum. 

Leikurinn veitir innsýn inn í hugarheim fjöldamorðingja , tæklar erfitt mál, eitthvað 

sem tölvuleikir eiga almennt ekki að gera enda eru þeir oftast flokkaðir sem flótti frá 

raunveruleikanum. 

  Útlit leiksins einfaldar raunveruleikann nema þegar kemur að stuttum 

innslögum er sýna alvöru ljósmyndir og fréttabrot sem gerir hann enn meira 
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 Stephen Totilo 1/9/2007, „Columbine Game Yanked From Slamdance Festival Amid Controversy, 

Protest“ (MTV News) <http://www.mtv.com/news/1549602/columbine-game-yanked-from-slamdance-

festival-amid-controversy-protest/> skoðað 7. desember 2014. 
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sjokkerandi og kaldan. Einnig koma upp fleygar setningar hér og þar í leiknum frá 

fræðifólki og skáldum sem mörg hver voru í skólabókum strákana. Þetta má túlka 

þannig að drengirnir (morðingjarnir) hafi lifað í ævintýraveröld með stuttum 

raunveruleikainnslögum. Það má segja að fjölmiðlar hafi gert slíkt hið sama í 

umfjöllun um málið og ástæður þess, þ.e.a.s. ofureinfaldað orsakir fjöldamorðsins. 

Þeir sem spila leikinn eiga miserfitt með að skjóta saklausa nemendur sem sýnir fram 

á hversu fólk er í raun fjarlægt ofbeldi heimsins þrátt fyrir að sjá það stöðugt í 

fjölmiðlum. Reyndar lendir leikurinn Columbine í því sama og kvikmyndin Natural 

Born Killers, boðskapurinn á að vera ádeila en er misskilinn sem upphafning. 

Eftir að drengirnir taka eigið líf í bókasafni skólans fer leikurinn að fara dáldið 

frjálslega með efnið. Strákarnir lenda bókstaflega í Helvíti. (Kannski ekki furða enda 

fæddir í guðshræddu landi.) Þar berjast þeir við ófreskjurnar úr leiknum DOOM, hitta 

Lennon, Nietzsche og South Park útgáfuna af Satan en einn höfundur þeirra þátta, 

Matt Stone, ólst upp í Littleton, nálægt Columbine og kannaðist við reynslu strákana 

af menntakerfinu. Hann kom fram í heimildamynd Michael Moore, Bowling for 

Columbine (2002), er fjallaði um málið. Þessi tenging undirstrikar samfélagslega 

ádeilu leiksins. Því þetta helvíti og karakterana þar má túlka sem myndmál og 

menningu sem var búið að klína á drengina og/eða hlutir sem strákarnir höfðu áhuga 

á.  

  Fólk er vant að sjá leiki sem flótta frá raunveruleikanum en ekki leið til að 

takast á við hann og kryfja. Þannig var þaða einnig í kvikmyndum hér áður fyrr en 

smátt og smátt fóru þær að takast á við erfið samfélagsleg mál og þannig virðist 

þróunin einnig ætla að vera með tölvuleiki. Tölvuleikurinn fer ítarlega í saumana á 

morðunum til að komast því hvað gerðist og afhverju. Mynd Gus Van Sant, Elephant 

(2003), ( sem fjallar einnig um fjöldamorð í skóla) tæklar sama mál en vakti ekki jafn 

mikla athygli því að jú, kvikmyndir sem eldra listform hafa gengið nú þegar í gegnum 

þessa ritskoðunarraun. Þetta sýnir það þroskaferli sem tölvuleikir eru að ganga í 

gegnum á sama hátt. 

  Orson Welles sagði einu sinni í viðtali hjá BBC að ofbeldi væri sjálfsagt eins 

lengi og það væri ekki groddalega framfært. Stjórnendur þáttarins spurðu hann hvort 

að ofbeldi gjaldfelli ekki verk, en þá nefndi Welles Edgar Allan Poe og talaði um 
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hvað hann væri mikils metinn jafnvel þó það væri ofbeldi í bókum hans.
26

 En 

auðvitað er grundvallarmunur á því að „taka þátt“ í ofbeldi (tölvuleikur) eða verða 

„vitni“ að því (bíómynd)Það er hægt að yfirfæra þetta á SCM RPG. Í kjölfar útgáfu 

leiksins komu út margar eftirhermur, einsog V-Tech Rampage (2007) og The Slaying 

of Sandy Hook Elementary (2013) sem eru mun groddalegri, þar sem markmiðið var 

bara að drita niður fólk í skólum en ekki kynnast bakgrunni aðilanna og aðdraganda 

og afleiðingum atburðarins. 

  Það eru mörg önnur dæmi um svipaða leiki og SCMPRG er hafa valdið titringi 

í samfélaginu, leikir sem hafa fengið spilara til þess að hugsanlega sjá miður 

skemmtilegar persónur í nýju ljósi eða þurfa að setja sig í spor þeirra. Það út af fyrir 

sig er listrænt gildi þar sem í þessu er samfélagsleg ádeila og tilfinningalegur 

lærdómur. Samanber leikurinn Waco: Ressurection (2004) sem Santiago tekur sem 

dæmi í ebert umræðunni, hún tekur leikinn sem dæmi um samfélagslega ádeilu og 

innlifun. Sá leikur er skotleikur er setur mann í hlutverk sértrúarsafnaðarleiðtogans 

David Koresh og þarf maður að berjas við lögreglu líkt og gerðist í alvöru á meðan 

lag í flutningi David hljómar undir. Það sem gerir þennan leik einstakan er að 

spilarinn þarf að setja á sig einkonar grímu eða hjálm og segja „Ég er David Koresh“ 

til að hefja leikinn. Sú krafa gerir leikinn nánast að einhverskonar gjörningi. 

McDonalds (2006) leikurinn er litrík og teiknimyndaleg satíra og strategíu leikur þar 

sem maður vinnur hjá McDonalds og þarf að sinna daglegum viðskiptum, slátra 

dýrum, höggva niður regnskóga og múta háttsettu fólki. Operation Pedo Priest (2007) 

setur mann í hlutverk starfsmanna kirkjunnar er þurfa að hóta vitnum og fæla 

lögregluna í burtu svo prestar sem tæla og misnota börn geti stundað „iðju“ sína, líkt 

og McDonalds leikurinn, þá er leikurinn settur fram í teiknimyndalegum stíl. Allir 

þessir leikir setja mann í erfiða stöðu og láta mann þurfa að horfast í augu við miður 

skemmtilega atburði sem eru þó að vissu dáldið ýktir. Á vissan hátt eins og málverk 

Picasso af Guernica þar sem listamaðurinn notaði einn af helstu miðlum síns tíma til 

að miðla hryllingnum í spænsku borgarastyrjöldinni á abstrakt en grípandi hátt. 

  Í SCMRPG lendir spilarinn í sjálfsmeðvitaðri nálgun á ofbeldi því sá sem ef til 

vill er alvanur og hikar ekki við að skjóta fólk í öðrum leikjum, hikar hér. Spilarinn 

þarf að horfast í augu við eigin tilfinningar sem gefur honum möguleika á þroska, 
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nýjum ályktunum, nýju sjónarhorni, skilningi og nýjum samfélagslegum víddum. Það 

er hið listræna við þennan leiksamanber skilgreiningu Eberts á list þar sem hann segir 

að flest listaverk er hefðu hreyft við honum ættu eitt sameiginlegt: þau gæfu honum 

tækifæri til að upplifa reynslu, hugsanir og tilfinningar annarra og nýta þá reynslu 

fyrir sjálfan sig og aðra til að dýpka lífið og vitneskjuna um það.
27

 Hið listræna er í 

raun hin sérstaka útfærsla á afar viðkvæmu máli, „sjokkerandi“, að margra mati en 

felur í sér mikla ádeilu á gildi nútímasamfélagsins. 

 

5. Myndlist í leikjum: Noby Noby Boy, Linger in Shadows og Echochrome 

Noby Noby Boy er hopp og skopp (e. platformer) leikur hannaður af Keita Takahashi 

og Namco Bandai og gefinn út 2009.  

  Noby Noby Boy er nánanst stefnulaus leikur, miðað við hefðbundna tölvuleiki. 

Hér fær sköpunargleðin að ráða í litríkum heimi. Þetta er barnvænn leikur rétt eins og 

forveri hans, Katamari Damacy þar sem japanskur naivismi er allsráðandi. Í leiknum 

stjórnar maður fígúru á fjórum fótum er líkist ormi eða skordýri og nefnist einfaldlega 

Boy. Líkt og í öðrum leikjum höfundarins Takahashi þá er spilunin dáldið sérstök og 

tekur smá tíma að venjast. Vinstri pinninn á Playstation 3 stýripinnanum stjórnar 

helmingi búksins og hægri pinninn hinum. Með þessu móti er hægt að teygja á 

búknum nánast endalaust og er það eiginlega eina óbeina markmið leiksins. Þetta er 

mestmegnis markmiðslaus leikur því eina takmark hans er að teygja Boy sundur og 

saman og leggja saman heildarlengd. Sú summa leggst svo saman við summur frá 

öðrum spilurum sem síðan hægt og rólega opna ný borð, sem eru pláneturnar í 

stjörnukerfi okkar. Leikurinn hófst á jörðinni árið 2009 og síðan þá hefur aðgangur að 

tunglinu, Mars, Júpíter og Satúrnusi opnast einn á eftir öðrum. Plútó er næstur. Þetta 

verkefni er svo stórt í sniðum að einn einstaklingur ræður ekki við það. Hvert borð 

eða pláneta samanstendur af dýrum og öðrum verum, nokkrum húsum, gróðri, skýjum 

og abstrakt formum. Flöturinn er flatur og ferhyrndur og getur Boy farið út af fletinum 

og dottið niður í himinhvolfið til þess eins að koma úr því aftur að ofan og lenda á 

fletinum á ný. Maður getur vafið Boy utanum allt og alla í leiknum, ýtt við hlutum og 

skipt um lit. Meira er það ekki. Það er nánast engin saga. Þetta er bara súrrealískt 

augnakonfekt.  

  Hin listræna áhersla þessa leiks er tilraunagleðin og virðingaleysi fyrir reglum, 
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naivismi og súrrealismi en einnig hin óhefðbundna spilun og takkanotkun. 

 Linger in Shadows er gagnvirkt verk, hannað af Plastic og gefið út 2008. 

  Þetta er ekki eins mikið leikur og þetta er gagnvirkt vídeóverk. Maður getur 

stjórnað vissu ferli að hluta til með því að spóla fram og tilbaka, hrista stýripinnann 

sem brenglar myndina og svo breyta sumir takkar á stýripinnanum litlum atriðum eins 

og hvort það sé kveikt á ljósum eður ei. Sagan snýst í grófum dráttum um það að  

furðuleg vera sem er eins og afrísk gríma með kolkrabbaarma og svart ský skiptast á 

að vekja glundroða í hálfeyðilagðri stórborg. Síðan koma hundur og köttur inn í 

myndina og svífandi grísk stytta. Maður stjórnar í raun klippingu og grafíkinni í senn. 

Allt útlit leiksins er mestmegnis svart, grátt og dökkgrænt og mætti segja að verkið 

gerist í steypufrumskógi þar sem brútalismi er áberandi arkitektúrsstefna.  

  Listrænt yfirbragð þessa leiks er það að í honum er afar óhefðbundin spilun og 

mörkin milli leiks og vídeós eru lítil. Myndmál er torskilið og yfirbragð allt mjög 

súrrealískt.  

Echochrome er þrautaleikur hannaður af Game Yarouze og Japan Studio og gefinn út 

2008. 

  Það má segja að þessi leikur sé hálfgerður óður til teiknarans M.C. Escher og 

sjónvillu teikninga hans. Þetta er einfaldur þrautaleikur þar sem sjónarhorn spilarans 

og snögg hugsun skiptir höfuðmáli. Hefðbundin myndagáta frá Escher bíður aðeins 

upp á eitt sjónarhorn á meðanþessi leikur býður upp á mörg, öll jafn skrýtin. 

Leikurinn er mjög einfaldur í útliti, með svörtum þunnum útlínum fyrir form og 

fígúrur og svo hvítum bakgrunni. 

  Það sem gerir að verkum að þennan leik er hægt að kalla listrænan er það að 

hann hefur sérstakt og súrrealískt myndmál og minimalískt yfirbragð. Auk þess er í 

honum afar sérstök spilun.  

  Það er deilt um það hvort leikir séu list en það er sannarlega hægt að segja að 

myndlist hafi haft áhrif á ofantalda leiki. Margir telja að það sé tenging á milli 

súrrealisma og Super Mario (1985)
28

 leikjanna. Að sama skapi má sjá tengingu milli 

Tetris þrautaleiksins og kúbisma. Í skotleiknum Bioshock: Infinite (2013) má sjá skýr 

áhrif Norman Rockwell og áróðurs plakata heimsstyrjaldanna. Í ævintýraleiknum 

Assassin‘s Creed 2 (2009), sem gerist á tímum Da Vinci getur maður keypt öll helstu 
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málverk ítölskru endurreisnarinnar. Í ævintýraleiknum The Last Express (1997) má sjá 

áhrif impressjónista og art nouveau. Í þessu samhengi má minnast á leikinn Detuned 

(2009), en hann er, líkt og Linger In Shadows, gagnvirkt verk. Þar getur maður 

stjórnað persónu er situr í stól og fengið hana til að dansa í kringum stólinn, klappa, 

blása upp höfuð sitt eða breyta því í dýrahöfuð og fleira. Þegar ég spilaði leikinn þá 

varð mér hugsað til frægs málverks, „Study after Velázquez's Portrait of Pope 

Innocent X“ eftir Francis Bacon sem er í sjálfu sér afbökun á verkinu „Portrait of 

Pope Innocent X“ eftir Velázquez. Á svipaðan hátt og Bacon getur maður afbakað 

manninn í stólnum, ef svo má að orði koma. Ég minntist á það að Linger in Shadows 

bjóði upp á að brengla myndina tímabundið þannig að það er einsog það sé truflun (e. 

glitch) í myndinni. Glitch-list og vídeó-list eru náskyld og tengjast tölvuleikjum á 

vissan hátt því þar er um ákveðna gagnvirkni að ræða. 

 

Lokaorð 

En hvert er þá svarið við spurningunni um það hvað aðskilur „listræna“ tölvuleiki frá 

þeim hefðbundnu? 

  Ofangreind upptalning er auðvitað ekki endanleg á listrænu gildi tölvuleikja en 

reynslan sem fylgdi þessari vinnu er ómetanleg. Með brennandi áhuga hef ég þurft að 

reyna að skilgreina listræna leiki og gerði mér grein fyrir því að það er álíka erfitt og 

að þurfa að útskýra list yfirhöfuð. Eitt algengasta svarið við spurningunni „hvað er 

list?“ er að hún sé það sem hreyfir við manni. Sú staðhæfing nægir þó ekki til þess að 

skilgreina listræna tölvuleiki en eftirfarandi þættir eru leikjunum sem ég greindi þó 

sameiginlegir:  

  Flestir eru leikirnir fyrirferðarlitlir, eða að minnsta kosti minni en 

kostnaðarsamir stórleikir því stúdíóin eru oftast mjög lítil en fá stundum hjálp frá 

stærri útgefendum eða dreifingaraðilum. Leikirnir eru flestir einungis gefnir út 

stafrænt og ekki á diskum enda eiga þeir það flestir sameiginlegt að vitað er frá byrjun 

að enginn muni græða mikið á þeim. Þeir eru þannig frekar ástríðuverkefni 

hugsjónafólks enda skynjar maður vel þá miklu vinnu sem oft lítill hópur fólks hefur 

lagt í einstaka leiki. Tónlist leikur stórt hlutverk við að skapa listrænt yfirbragð í 

mörgum þeirra. Margir þessara leikja hafa verið efni í heimildamyndir og miklar 

umræður vegna þess að þeir hafa ögrað hefðinni.  

  Í upphafi vísaði ég í yfirlýsingu Roger Ebert,,Leikir munu aldrei verða listform 



 

23 

 

– aldrei, ekki nema þeir þróist yfir í eitthvað annað eða meira.“
29

  

  Það er í raun merkilegt, að skilgreiningar Ebert á list, sem af hans hálfu voru 

ætlaðar til þess að sýna fram á að tölvuleikir gætu ekki verið listrænir, hafa í raun hafa 

í raun orðið að einskonar leiðarljósi við þessa vinnu. Niðurstaðan eftir greiningu 

leikjanna er að þeir falla prýðilega að því sem Ebert segir list vera: tjáningu eða 

beitingu sköpunargleði og ímyndunarafls manneskju, oftast í myndrænu formi líkt og 

málverk eða skúlptúr, verk gerð til að dást að fyrir fegurð og tilfinningalegan mátt.
30

 . 

Það segir reyndar margt um áhrif Ebert hve margir í leikjabransanum syrgja hann við 

fráfall hans þrátt fyrir þvermóðskulegar skoðanir hans. Hann hafði nefnilega, verandi 

líklega þekktasti gagnrýnandi í heimi, komið umræðunni um leiki sem listform á 

kortið.
31

  

  Og mín niðurstaða er einmitt sú að tölvuleikir eru svo sannarlega listform. 

Greiningin staðfestir mat mitt í inngangskaflanum á því hvað geta kallast listrænir 

tölvuleikir, þeir hreyfa flestir við tilfinningum eða vekja þær upp, skapa stemmningu, 

höfða til fegurðarskyns og kveikja oft hugmyndir varðandi samfélagið eða víkka 

sjóndeildarhring þess er spilar. Það er að segja, leikirnir hreyfa við einstaklingnum á 

sama hátt og list almennt gerir, opna möguleika fyrir andlega uppljómun, vísa til eða 

byggjast á stefnum úr lista – og menningarsögu heimsins, beint eða óbeint. Og síðast 

en ekki síst, ólíkt öðrum miðlum þá getur maður tekið ákvarðanir innan tölvuleiksins 

sem hafa áhrif á framvindu sögunnar og þar af leiðandi listina sjálfa – sá sem spilar 

leikinn er orðinn að þátttakanda í listinni – skapar sjálfur.  
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