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Сажетак:Полазнатачказадефинисањеодносафилмаивидео-
игара је позната теза да сваки нови медиј преузима од својих
претходниканекеформалнеисадржинскекарактеристике,алии
претходећимедијреконфигуришесвојаиапсорбирасвојствано-
вогмедија.Циљједасепредставиширитеоријскиоквир,којиби
послужиокаоосновадаљегистраживањаоверелације.Користи-
ћесемултидисциплинарниприступ,којисетемељинаконцепти-
мастудијамедија,студијавидео-игара,студијафилмаистудија
културе.Видео-игресечестобазирајунафилмскимтематским,
наративним ижанровским моделима, док је у филмовима при-
сутна рекурзивна наративна логика видео-игара. У видео-игра-
маприметнојекоришћењефилмскогјезика,ауфилмовимајеон
модификованпод утицајем естетских својстава игара.Холивуд
ииндустријавидео-игараостварујусинергијуинудепотрошачи-
маширокиспектарначинаконзумирањапроизводауразличитим
медијима.

Кључне речи: филмови, видео-игре, конвергенција, естетика,
наратив

КадасепочеткомXXIвекаконституисаланованаучнади-
сциплинастудијевидео-игараодносвидео-игарасафилмо-
вимапосматранјесаподозрењемкодтеоретичаракојисусе
залагализанезависностовеобласти.Тоипакнијеспречило
теоретичарефилмаикњижевностидапишуиговореонара-
тивимаувидео-играмаињиховимвезамаса„претходећим”
медијима. Доминантан је партикуларан приступ релацији
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видео-игараифилмаузависностиодинтересовањатеоре-
тичара, било да се ради о поређењунаративне структуре,
проблемуинтерактивности,феноменумашинимеиосталим
аспектима.Какоодносизмеђуовадвамедијазахваљујући
бројнимфакторимапостајесвесложенијинеопходнојепо-
нудити холистички приступ и свеобухватну компаративну
анализу,којабинастојаладаприђеовомпроблемунавише
различитихнивоаупружањукомплетнесликедијалогаиз-
међувидео-игараифилма.Циљовоградаједапонудишири
оквировогодносаупостављањуосновезадаљаистражива-
њаовогпроблема,акојабиподразумеваоинтердисципли-
нарни приступ заснован на концепцијама студија медија,
студијафилма,студијакултуре,апресвегастудијавидео-
игара.Какобисенасистематичанначинобрадиоовајвеома
слојевитодноскључнојеуказатинаиспреплетенепраксеи
теорије,тематски,наративни,естетски-иконографскииеко-
номскинивоуиспуњењуобећањамедијскеконвергенцијеу
условимасавременогглобалногкапитализма.

Појаммедијскеконвергенције

ЈошјеМаршалМеклуанприметиодасвакиновимедијре-
конфигуришестари,адајесадржајнекогмедијаувекпрет-
ходнимедиј, па је тако садржајштампеписанареч, садр-
жајтелеграфаштампа,асадржајфилмафотографија,роман
илидрамаитд.1Терминконвергенција2често јекоришћен
одстранетеоретичара,узависностисакојихсетеоријских
платформиобраћају,истогајесхваћеннаразличитеначине
уозначавањутехнолошких,културалних,друштвенихиин-
дустријскихпромена.3Упочеткусе,80-ихгодинапрошлог
века, овај термин примењивао како би означио развој ди-
гиталне технологије, интеграције текста, бројева, слика и
звука, спајањерачунараи телекомуникација и различитих
елеменатамедијакојисууранијимисторијскимпериоди-
ма посматрани појединачно. Захваљујући чињеници да се
информацијеиспоручујуудигиталномоблику,отвориласе
могућностдаразличитимедијиобављајусличнефункције.
Поредтога,конвергенцијаимасвој економскиаспект,она
мењаначиннакојисеумедијскиминдустријамаводепо-
словииначиннакојипотрошачикористемедије.Медијска
конвергенција,премаХенријуЏенкинсу(HenryJenkins),не

1 Mc Luhan,M. (2008)Razumijevanje medija, Zagreb: Goldenmarketing-
Tehničkaknjiga.

2 Утеоријимедијапостојијошједантермин,атојеремедијација,сако-
јимсеможеописатипроцес„репрезентацијеједногмедијаудругом”,
штојеједнаодкључнихособинановихдигиталнихмедија.

3 Jenkins,H.(2006)ConvergenceCulture:WhereOldandNewMediaCollide,
NewYork:NewYorkUniversityPress.
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означавафиксниоднос,већпроцессусретањаиукрштања
измеђуразличитихмедијскихиндустријаисистема„међу
којимасеостварујетокмедијскогсадржаја”наразличитим
медијскимплатформама.4Ипак,његовфокус,поредпроиз-
водног,необухватанитехнички,ниформалниаспекткон-
вергенције,већсеонаодвијакроздруштвенеинтеракцијеи
усамимпотрошачимакојитежедаупотпуностиуживајуу
омиљенимсадржајимапопуларнекултуре,пасетакоиде-
алнипотрошачнећезауставитиначитањуТолкиновекњи-
геГосподарпрстенова,већћепогледатиистоименифилм,
прочитатистрипикупитивидеоигрубазиранунафилму.

Дијахронијскипосматраноможе се рећида се видео-игре
ослањајунаестетскеипроизводнекарактеристикепретход-
ногмедија-филма,каоштојепретогатоучиниораниигра-
нифилмсапозориштем(првифилмовинисунибилиготово
ништадругодоснимљенепозоришнепредставе)ифотогра-
фија са сликарством (преузимањем сликарских жанрова).
Конвергенцијајеобостранпроцес,пасеможеуочитидапо-
стојитенденцијадавидео-игреувизуелноминаративном
смислубудуштосличнијефилмовима,доксефилмданас
прилагођаваестетициовогновијегмедија.Такодаданасни-
јенепознатачињеницадасевидео-игре,коришћењемнара-
тивнихирепрезентацијскихкодова,свевишеослањајуна
филмскијезик,аодређенифилмови,употребомкомпјутер-
скиханимација,ииграчкелогикеисадржајапреузимајује-
зиквидео-игара.Колаборацијаизмеђуфилмскеиндустрије
ииндустријевидео-игарајекомплексна,патакоупроизвод-
њиигараучествујуфилмскезвездепозајмљујућисвојгласи
лик,редитељи5настоједаправеигреилипакфилмовекоји
личенавидео-игре,авидео-игресеправепремафилмским
хитовимаобухватајућиистециљнегрупе.

Усавременомсветунеможесеговоритиомедијукојипо-
стојипосебиизасебе,ниједанмедијнепостојиуизола-
цији, већ у колаборацији са осталим медијима, њиховим
технологијама,праксамаитекстовима.Прематоме,ниви-
део-игре,каоновимедиј,нисунасталеумедијскомвакуу-
му;онеимајусвојеспецифичности,алисетакођебазирајуи
наквалитетимапостојећихмедија.

4 Исто,стр.282.
5 ЏорџЛукас(GeorgeLucas)јејош1982.годинеосноваостудиозавидео-

игреLucasfilmGames,аСтивенСпилберг(StevenSpielberg)1995.отвара
DreamWorksInteractive.ЈеднаоднајпознатијихигарајеMedalofHonour
(1999),која језасновананаСпилберговомконцептуињеговомфилму
SavingPrivateRyan.
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Преузимањенаративногмодела

Јошодпрвихконференцијауобластистудијавидео-игара
питањанаративностииприповедањабиласукључнауди-
скусијама теоретичара. За лудологе6 наративинисуништа
другодоинтересантнапаковања заправу суштинувидео-
игре,атосумеханика,правилаигреииграчкидоживљај.
Међутим,наративјеважанаспекткојиузначајнојмеридо-
приноси осећају уроњености (immersion), јер он у играма
представљаконтекстуоквирукојегсеонаодиграва.Нара-
тивиувидео-играмачестосупрепунистереотипнихликова
ратника,дамауневољиилакопрепознатљивихнаративних
образацапреузетиход „претходника”–књига,филмаили
стрипа.Ипак,показалосепроблематичнимолакопреузима-
њепостојећихфилмскихикњижевнихмодела,пасумноги
теоретичарипокушалидапонуденовенаративнемоделеза
видео-игре.Например,какобисепронашаонаративнимо-
делпримеренсветувидео-игре,уведенјетермин„наратив-
наархитектура”,којијемаркирао„просторност”приче.7У
филмовима,циљевииконфликтисуодређенипоступцима
протагонисте,доксеуиграмациљевиоткривајутокомнави-
гацијекрозвиртуелнипростор.Заразликуодфилмачијасе
причаодвијаудијегетскомсвету,којинамоткривајуликови
филма,играчтокомиграњаимаактивнуулогууистражива-
њусветаигре.Какобисеовајпроблемпревазишао,уводе
сетермини:„интерактивнинаратив”8,„секвенционални”и
„каузалнинаратив”.9

У феноменолошком смислу, публику филма представља-
јупасивниреципијенти,којиседеузамраченојсали,доку
видео-играмаиграчиактивноутичунанаративнедогађаје.
Иакојепретеранорећидајефилмскапубликапасивна,јер
нијеновостдасетокомгледањафилмаодвијајуразнеког-
нитивне,свеснеинесвеснеактивностииафективнереакци-
је,чињеницаједајесуштинскинемогућепроменитирадњу
филма. Интерактивност у играма подразумева различиту
темпоралну организацију у односу на филм, код којег се
радњаодвијаусадашњости.Одвијањеунутрашњегвремена

6 Лудологијајепосебнанаучнадисциплинакојапроучаваигре.Лудолози
сефокусирајусамонаформалнеквалитетеигара.

7 Jenkins,H.GameDesignasNarrativeArchitecture in:FirstPerson:New
MediaasStory,PerformanceandGame,eds.Wardrip-Fruin,N.andHarri-
gan,P.(2004),London:TheMITPress,pp.118-130.

8 Murray,H.J. (1997)Hamleton theHolodeck:TheFutureofNarrative in
Cyberspace,Cambridge,Massachusetts:TheMITPress.

9 Ryan,M.(2001)NarrativeasVirtualReality:ImmersionandInteractivityin
LiteratureandElectronicMedia,BaltimoreandLondon:TheJohnHopkins
UniversityPress.
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игреје„детерминисаноиграчкомприродоммедија”.10Дру-
гимречима,наративнатемпоралност(фикционалновреме)
готовоискључивозависиодпотезакојећеиграчнаправи-
ти,докћефилмнаставитидатрајеуреалномвременуако
изађемоизпросторије,јерјенаративнитокпредетермини-
санинезависиодгледаоца.Овонаравнозависиоджанра
игреикарактеристичнихправилаигре,пасутакоизузетак
тзв. „игре емергенције”,11 попут спортских игара или већ
парадигматичногТетриса,укојимајепотиснутнаратив,а
унутрашњевремелимитираноукодуигре.Бројнисуфил-
мовикојисуекспериментисалидизајномвременакаракте-
ристичног за видео-игре, односно санаративом, којипро-
изилазиизрекурзивнелогикеигре.Једаноднајуочљивијих
аспекатаиграња,којићебитиимплементирануфилмјере-
петитивност(упрелажењунивоа,савладавањуодређених
препрекаитд).Топонављање, тачније „временскапетља”,
саваријацијама(билоподсвесномупотребомовеестетске
карактеристикевидео-игараилине)приметнојеуодређе-
нимфилмовимаоддеведесетих годинапрошлог века, као
штосуGroundhogDay(1993),Run,LolaRun(1998),TheRu-
lesofAttraction(2002),SourceCode(2011),Triangle(2009),
Edge of Tomorrow (2014), Infinity Chamber (2016), Happy
DeathDay(2017)имногидруги.Једанодновијихпримера
јефилмПолаВерховена(PaulVerhoeven)Elle(2016),укојем
видео-играслужикакобисеодредилапсихологијапротаго-
нисткиње,којајепредстављенакаоћеркамасовногубицеи
продуценткиња„насилних”видео-игара.Сукцесивнопона-
вљањеједнетеистесценењеногсиловањатакођепредста-
вљаочигледнуреминисценцијунамеханикуигреиправила,
собзиромнатодаонасталнопокушавадаизновапобеди
силоватеља,штојојнакрајуиполазизаруком.

На почетку своје историје, од Хигинботамовог (William
Higinbotham)Tennisfortwo(1958),Spacewar!(1962)Стива
Расела(SteveRussell)исвихдругихигараседамдесетихго-
дина,видео-игресууграфичкомилиестетскомсмислубиле
далекоодфилма,пасуинаративниквалитетиранихвидео-
игара,којесусебазираленабрзимрефлексимаирука-око
координацијибилиоскудни.Развојнаративностиуиграма
је зависио од технолошког развоја графике и могућности
представљањавизуелнокомплекснијихрепрезентација,пре
свегаљудскихликоваатимеибазичнихнаративнихулога

10Anyó,L.(2015)Narrativetimeinvideogamesandfilms:fromlooptotravel
intime,G|A|M|ETheItalianJournalofGameStudies,G|A|M|ETheItalian
JournalofGameStudiesNo.4,Italy:Ass.neCulturaleLudica,p.64.

11Игреемергенцијесуигречијајемеханикатакопостављенадапостоји
готовонеограниченскупмогућностидостизањадоциља.
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уликовимапротагонисте,објекта,антагонистеитд.Поред
очигледнихтехнолошкихпрепрека,постојалисуиеконом-
скиразлози, јерсутада(70-ихгодина)доминиралевидео-
игре у аркадама, које су покретане убацивањем кованице.
Просечнотрајањеигрејебилооко90секунди,иакочесто
нису биле временски ограничене, морале су бити довољ-
нотешкекакосеиграчинебидужезадржавалисаједним
жетоном.

Поредтогаштојебилапрвавидео-играукојојјегенерисан
људскикарактерсаспецифичнимцртамалица,Нинтендов
(Nintendo)DonkeyKong(1981)билајеистотакоипрвави-
део-играсанаративнимелементимаиигракојајепредста-
вилакласичнутемудамеуневољи.Протагонистаигрезове
сеЏампмен(Jumpman),априказанјекаомајстор(столар),
штоје,поредсликемафијаша,јошједанодстереотипако-
јисевезујузаИталијанеуАмерици).12Циљигре јеосло-
бађањеЏампменоведевојке,коју јеотелаогромнагорила,
што је, опет, поред и самог назива игре, јасна референца
наситуацијуизфилмоваоКингуКонгу.13Дванаестгодина
каснијеизлазииграMyst– једнаодпрвихигараукојој је
захваљујућикомбинацијитродимензионалнеграфикеитек-
стаостваренкомплекснијинаратив,уовомслучају засно-
ваннажанрудетективскогфилма,којајеиграчиманудила
искуствооткривањавиртуелногсветаиутисакнепосредног
учествовањауфилму.14

Cut scenes или cinematics представљају неинтерактивне
анимиране делове у играма са развијеном причом, а има-
ју функцију фиксирања значења игре и пружања потреб-
них информација како би се омогућило одвијање нарати-
ва.Кључнисуелементипричањапричеистварањаутиска
„филмичности”,обичносеналазенакрајууспешнозаврше-
ногзадаткаилинивоаизаиграчапредстављајунекуврсту
наградеуживањауспектаклу.Онинајчешћепратефилмске
конвенције у кадрирањима, санпр. дужимуводнимсним-
цима у функцији смештања радње у одређени простор и
постављањаоријентације,препреласканакрупнепланове

12У каснијим наставцима видео-игре, Џампен постајеМарио, а столар
водоинсталатер.

13ОвасличностјебилапредметсудскогспоракадајекомпанијаЈунивер-
залСтјудиос(UniversalStudios)тужилаНинтендосматрајућидасуса
овомигромнарушилињиховаправаналикКингаКонгаизаплетфилма.
Последвогодишњегспора1984.судјепресудиоукористНинтенда,јер
јеовакомпанијауспелададокажедаUniversalнепоседујеискључиво
правонаКингаКонга.

14Bolter,J.D.andGrusin,R.(2000)Remediation:UnderstandingNewMedia,
Cambridge,MAandLondon:MITPress.
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идетаље.15Овиелементисучестоистицаникаомаргинал-
ниелементи,реметилачкифакторинепотребнипрекидиу
стварањуосећаја уроњености, који дистанцирају играча и
подсећајугадазаправоиграигру.

Доксуcutscenesсаставниелементикомерцијалнихигара,
„машинима”(machinima)представљахибридвидео-игараи
филмакојисустворилифанови.Кадасе1993.уигриDoom
појавиламогућностснимањаигре,играчису јекористили
за снимање својих постигнућа. Али, оно што девелопери
овеигренисупредвидели, јестемогућност снимањафил-
маунутарвиртуелногсвета,причемуиграчиистовремено
могудабудуирежисери,иглумци,икамермани.Унајве-
ћембројуслучајева,визуелниаспекатигресенемења,већ
се она, у складу сажељеним наративом, одигра и сними,
докукомплекснијимрадовимаауторимодификујутекстуре
имоделеликоваипростора.Публикучинегледаоци,ане
играчи.Машинима јерезултатобрнутогпроцесауодносу
наинтерактивнифилм,16изахтеваактивноучешћепублике
којабифилм„одиграла”,доксемашинимазасниванави-
део-игрикојојјеукинутаинтерактивнострадигенерисања
филмскогдоживљајаиуживањаупосматрању.Овамедиј-
скаформајечестослављенаодстранетеоретичаракаопри-
мер активнихпотрошача који текстове популарне културе
реконфигуришу,производеновазначењаиновеуметничке
форме.17Међутим,иовајинцидентсенакрајууклопиоука-
питалистичкулогику,односноумоделкооптације,пајемо-
гућностснимањарадиправљењафилмовациљанододавана
уиграмапопутTheSims2(2004)иMovies(2005),дабина
крајумашинимабилакоришћенаурекламнимимузичким
спотовима,каосредствофилмскепрепродукцијеиудруге
комерцијалнесврхе.18

15King,G. andKrzywinska,T.FilmStudies andDigitalGames, in:Under-
standingDigitalGames, eds.Rutter, J. andJo,B. (2006),London:SAGE
PublicationsLtd,pp.112-128.

16Експериментисаинтерактивнимфилмомдатирајунеколикогодинапре
настанка комерцијалних видео-игара.МиркоСтојковић у тексту „Ви-
део-игре,филмови21.века”дајеједанранипримероваквихнастојања,
поменуши чехословачки интерактивни филмКиноаутомат! из 1967.
године. Видети: Стојковић, М. (2019) Видео-игре, филмови 21. века,
Студијефилмаи(екранских)медија:Србија3.0,приредилаДаковић,Н.
(2019),Београд:ФилмскицентарСрбије,стр.235-252.

17Многисууметницикористилиијошувеккористемашинимукаомедиј
изражавања.

18Маравић,М.иСтојковић,М.Машинима:Примеркултурефановаиме-
дијскеконвергенцијевидео-игараифилма,у:ДигиталнеМедијскетех-
нологије идруштвено-образовнепромене8, приредилиПралица,Д.и
Шинковић,Н.(2018),НовиСад:Филозофскифакултет,стр.225-237.
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Естетскапрожимања

Видео-игре данас пролазе сличан пут признавања умет-
ничкоглегитимитетакоји јепрошаоифилм:одспектакла
изабавезаширокемасе,домедијакојипоседујезначајан
уметничкипотенцијал.Такосудизајнеривидео-игаракори-
стилитехнолошкинапредакуправцукреирањафилмичних
видео-игараупогледумизансцена,кадрирања,апресвега
наративних модела холивудских филмова. Питање које се
постављагласи:даливидео-игретребадаизградесвојфор-
малнијезикиодрекнусефилмскихнаративнихмоделакако
бибилелегитимнауметност?

Утомсмислу,видео-игресукритиковалитеоретичарикоји
сусвојемишљењезаснивалинаодређеномисторијскомде-
терминизмуразвојамедија.Онисусматралидасаморазво-
јемсопствених,атимеиспецифичнихформалнихиестет-
скихкодова,игремогудапрерастуууметност,адаихкори-
шћењефилмскихнаративаиестетикеодтогпутаудаљава.19
Тутенденцијукритиковалисуисамидизајнеривидео-ига-
ра,каоштосуКрисКрафорд(ChrisCrawford)иРичардРоуз
(RichardRouse), првиуводећи терминcinemaenvy (завист
премафилму)какобиописалисједињавањевидео-игараи
филма, односно праксу и амбиције многих дизајнера ига-
ра,којисеслужефилмскимизражајнимсредствимаијези-
комуциљудостизањафилмскогдоживљаја.Овајтерминсу
одмахпреузелитеоретичарипопутЕрикаЦимермана(Eric
Zimmerman),којијерекаодаједошло„времедадевелопе-
риигарапрестанудакопирајуфилмсказадовољства”20ида
развијуспецифичнеформеиизражајнасредствакојасуза-
сновананакарактеристикамадинамичнихипартиципатив-
нихсистема.Уживањеуспектаклу,дивљењепремасликама
у високој резолуцији, текстури и звуку представља важан
аспектвидео-игаракојијетесноповезансаразвојемкомпју-
терскихграфичкихтехнологија.Оваврстауживањауфил-
мовимаприметнајеодсамогпочеткаисторијефилма,што
јеозначенотерминомcinemaofattraction.21Покретнеслике,
заједничкакарактеристикакојувидео-игределесафилмом
ителевизијомбилесупредметдивљењапрвефилмскепу-
блике,докјесамнаративбиоудругомплану.

19Martin,B.ShouldVideogamesbeViewedasArt?in:VideoGamesandArt,
eds.Mitchell,G.andClarke,A.(2007),Bristol:IntellectBooks,pp.201-210.

20Zimmerman,E.Do IndependentGamesExist? in:GameOn:TheHistory
and Culture of Videogames, ed. King, L. (2002), New York: Universe
Publishing,p.125.

21Gunning, T. (1986) The Cinema ofAttraction[s]: Early Film, Its Specta-
tor and theAvant-Garde,WideAngle,Vol. 8,No.¾,Ohio: JohnHopkins
UniversityPress,pp.63-70.
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Филмовиивидео-игресвевишеделеистутехнологију,ати-
меисличностуформалнимкарактеристикама.Укруговима
савременихтеоретичарафилмачестосеможечутижалба
данаглашавајући визуелне ефектеибрзу акцијуфилмови
постајупопутвидео-игара.Садругестраневидео-игрепо-
чињудаличенафилмове, јерразвојемтродимензионалне
графике и техничких капацитета, свет видео-игре постаје
свекомплекснији,ањиховаестетикасезасниванасвере-
алистичнијимвизуелнимприказима,па јетежеразликова-
ти слике у игри од слика физичке реалности снимљених
камером.Кадасеговориореализмуувидео-играма,често
сеупотребљаватермин„фотореализам”,мадајемождапри-
меренијеупотребититермин„филмскиреализам”уопису
компјутерскиханимацијајерсерадиопокретнимсликама.22
Питањаокореализмаувидео-играмапредстављајупосебну
темуипревазилазеоквиреовограда,али јеинтересантно
поменутидаје„реализам”увидео-играмапосредованупра-
во преко сличности са филмом:23 укратко, „пуцачка” игра
непретендуједасимулираправират,већдастворидожи-
вљајратногфилма.Кинематографскеконвенцијенеслуже
усврхе,произвођењадоживљајапопутреалног, већдаби
уклопилеигреувећутврђењепраксегледања.24

Тек са могућношћу постављања виртуелне тачке погле-
дапокретне камереи захваљујући структури тродимензи-
оналних полигона, видео-игре усвајају кинематографски
стилвизуелногпредстављањаипреузимају језикфилмау
погледумизансцена.Тојеводилодоекспериментисањаса
тачкомпогледаизпрвогилитрећеглицаипостављањапер-
спективекојајенакрајуутицаланажанровскеподеле(FPS,
RPG).Иакоснимањекадроваизпрвоглицанијепочелопод
утицајемFPSигара,већједеопостојећегфилмскогјезика
(филмиз1940-тих,LadyintheLake),онојепосталосвакако
чешћа пракса са новијимфилмовима каошто суKickAss
(2010),TheAmazingSpider-Man(2012)иGravity(2013),уко-
јимасежелипостићиосећајприсустваиликинесететичког
задовољства, који је карактеристичан за доживљај играња
овихигара.ФилмHardcoreHenry,из2015. године,упот-
пуностијесниманизпрвоглицаипредстављапримерди-
ректногпреузимањакарактеристикеFPSжанра.Овајфилм

22Bolter,J.D.andGrusin,R.(2000)Remediation:UnderstandingNewMedia,
Cambridge,MAandLondon:MITPress,p.28.

23Brooker,W. (2009)Camera-Eye,CG-Eye:Videogames and the “Cinema-
tic”, Cinema Journal Vol. 48, No. 3,Austin: University of Texas Press,
pp.122-128.

24Wolf,M.J.P.(2015)Videogames,cinema,Bazin,andthemythofsimulated
livedexperience,G|A|M|ETheItalianJournalofGameStudiesNo.4,Italy:
Ass.neCulturaleLudica,pp.15-24.
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је„презасићен”акцијомпротагонистеињеговимватреним
окршајимасазликовцима,штојетипичнозаовајжанрига-
ра.УфилмуГусаВанСанта(GusVanSant)Elephant(2003)
кретање ликова је снимано из трећег лица, тј. употребом
„квазисубјективног кадра”, где се бројне сцене понавља-
ју,алисвакипутизугларазличитоглика.Филмзапочиње
кадром у којем је приказана кривудава кретња аутомоби-
ла,којимуправљапијанивозач,изистогуглакаоштојето
приказаноусеријиGTAигара.Свеовеподударностисави-
део-играманисуслучајне.Накрају,филмпроговараистим
онимдискурсоммасовнихмедијакојимсечестоподстиче
морална паника у погледу негативних друштвених ефека-
та видео-игара.Оптужба за подстицање насиља доживела
јеврхунацусценипуцњавеусредњојшколи,којанеодољи-
воподсећанатрагедијукојајезадесиласредњушколу„Ко-
лумбајн”(Columbine),уЛитлтону(Littleton),1999.године.
Поугледунатајдогађај,ипротагонистифилма,каоизвођа-
чиубилачкогпохода,исамисупредстављеникаољубитељи
„насилних”игара.

Многеигресезаснивајунаиконографијамафилмскихжан-
рова,каоштосухорор(ResidentEvil),акционифилм(Far
Cry)научнафантастикаидрама(Sims).Међутим,ужанров-
скомсмислувидео-игресуразноврснијеодфилма,односно
многојевећаразликаизмеђуТетрисаиFarCryсеријеига-
ра,негоизмеђунпр.хорораикомедије,јерсезаснивајуна
потпуноразличитиммеханикамаигре,аизраженајеираз-
личитаменталнаифизичкаангажованостиграчаутимжан-
ровимаигара,многовишенегоштојетослучајкодгледаоца
дваразличитафилмскажанра.Разлика јеунивоимаанга-
жовањаиактивностимакорисника/публике.Оногмомента
кадаиграчпреузмеконтроле,дешавасекључнатрансфор-
мацијамотивисаностисубјекта,иликакоСтивенСпилберг
(StevenSpielberg)каже:„Оногмоментакадаузмешконтро-
лер,нештосеискључиутвомсрцу.Итопостајеспорт.”25
То се наводи као основна препрека развоју емпатичности
премаликовимаизигре,попутонекојаседешавауфилму.

Нетреба заборавитидажанрнијесамоодредницакојасе
односинаструктуралнеиформалнесличностиодређених
текстова, већ пре свега економска категорија. Девелопери
се углавном чврсто држе жанровских кодова и конвенци-
јаутврђенихтржиштем,каоштојетослучајсатржишном
логикомхоливудскогфилма,јерсеуобеиндустријеулаже

25Bishop,B.LucasandSpielbergonstorytellingingames:‘it’snotgoingtobe
Shakespeare’,13. June2013,22. January2020;https://www.theverge.com
/2013/6/13/4427444/lucas-spielberg-storytelling-in-games-its-not-going-to-
be-shakespeare-usc
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великновацивремеупродукцију,постојивисокризикод
неуспеха. На тај начин конвергенција не доноси значајне
променеуовиминдустријама,већзаправопостојећепрак-
сепотврђује.26Наделу јестандардизацијапроизвода,који
морабитипрепознатљивциљнимгрупамазарадспречава-
њакомерцијалнихнеуспехауовимризичниминдустријама.
Укалупљивањеужанровскеконвенцијекакобисеизбори-
лосавеликомнепредвидљивошћумедијскогпроизводаима
својекономскисмисао,алисетимеиумањујушансезаекс-
периментисањесановимформамаиуметничкипотенцијал
видео-игара.

Индустријскасинергија

Током80-тих годинаснимају сехоливудскифилмовикоји
видео-игрепостављајууцентаррадњеилисеонепојављу-
јукаопериферниелементи.Првифилмкојитематизујеви-
део-игрејеДизнијевTron(1982):филмсезасниванапричи
одизајнерувидео-игарачији јерадукраден,докјеонди-
гитализованизаробљенукомпјутерскомсвету.Самфилм
није остварио очекивани профит, али је истоимена игра,
изашлаистетегодине,билазнатнопопуларнија.Генерално
гледајући,видео-игресууфилмовимачестопредстављене
онакокакоихјавност,подстакнутаморалномпаником,до-
живљава,атозначикаотривијалнузабавусапотенцијал-
но опасним последицама по појединца и друштво. Такви
филмови суодражавали забринутост јавностиокоутицаја
видео-игара на омладину.Оне су означене каомедиј који
одвлачимладеодобавезаузаједници,наводинанасиљеи
зависност,паихтакоуфилмовимаиграјунасилниликови,
адоводескороидо3.светскогратакаоуфилмуWarGames
(1983).Каоврхунацтенденцијенегативногприказаигарау
филмовимаможесеиздвојитифилмExistenzурежијиДеј-
видаКроненберга(DavidCronenberg)из1999.године,који
говорионовимопскурнимбиоморфним,органскимиграч-
ким конзолама, које ако се прикључе директно у кичму
играча,генеришуиграчкоокружењезаснованонавиртуел-
нојреалности.Овакаводноссеможеобјаснитиупотребом
стереотипнихобразацаоиграмадубокоукорењенихујав-
номдискурсу,какобипублика,ослањајућисенапретходна
знања,лакоразумелапричу,алиичињеницомдатоком90-
ихсавеликимуспономиндустријевидео-игара,новетехно-
лошкисвемоћнијеконзолеосвајајудомовеАмериканацаи
постајудиректниконкурентфилму,дабидопочеткаовог
векапремашилезарадухоливудскеиндустрије.Тајстраход

26Brookey,R.A.(2010)HollywoodGamers:DigitalConvergenceintheFilm
andVideoGameIndustries,Bloomington:IndianaUniversityPress.
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преузимањапублике,којијенаравноекономскимотивисан,
посматранкрозпризмуисторијемедија,подсећанаситуа-
цијукадасусликариполовиномXIXвека,билизабринути
збогпојавефотографије,апозоришнирадницинапочетку
XXвекасеосећалиугроженимзбогсвепопуларнијихфил-
мова,иликадајепедесетихгодинафилмскапродукцијаса
зебњомпосматралауспонтелевизије.

Оватенденцијанијенаравнодовеладоудаљавањаоведве
индустрије, већ, напротив, захваљујући технолошким ка-
рактеристикамаовихекранскихмедија,апотомидигитали-
зацијикојајеолакшалатрансмедијалнокретањефраншиза,
дошлоједоуспостављањасинергијеовихдвејуиндустрија.
Трансмедијалноприповедање,27новаестетикакојапроизи-
лазиизмедијскеконвергенције,омогућуједобрупословну
прилику за увећање профита. Конвергенција се одвија на
нивоуиспреплетенихкомерцијалниходносаи заједничког
тржишта и резултат је креирања медијских конгломера-
та.Каоранипримерможесенавести1976.кадаје(Warner
Communications) купиокомпанијуАтари, адо1983.Твен-
тиетСенчуриФокс(TwentiethCenturyFox),Дизни(Disney),
Јуниверзал(Universal)Парамаунт(Paramount),улазеупо-
словепродукције и развоја видео-игара.СтивенСпилберг
усарадњисаЕАстудијомнаправиотривидео-игре,аЏорџ
Лукас(GeorgeLucas)је1982.основаоLucasfilmGames.

Маркетиншкапраксадасеухоливудскојиндустријиправе
филмови као екстензије видео-игара је прилично рашире-
на.Листафилмова заснованихнасадржајуигара јевеома
дугачкатакодаћебитинаведенисамонајпознатијинасло-
виSuperMarioBrothers(1993),StreetFighter(1994),Mortal
Kombat(1995),FinalFantasy(2001),LaraCroft:TombRaider
(2001),ResidentEvil(2002),PrinceofPersia(2010),Worldof
Warcraft(2016),Assassin’sCreed(2016)имногидруги.Један
одпрвихпокушајадасеуфилмскојиндустријипрофитира
одфилмоваснимљенихпремасадржајувидео-игрејеSuper
MarioBrothersиз1993.године.Продуцентиовогфилмасу
сенадалидаћењиховфилмпрофитиратиодчињеницеда
јеутовремеМариобионајпознатијиликизвидео-игара,и
дајесамоуАмериципродато40милионапримеракаигре.
Сходнотоме,ипотенцијалнециљне групебиле суогром-
не, јер су обухватале тинејџерску популацију као и поро-
дице.Ипоред тога, овајфилм је остварио веома скромну
зараду,делимичнозбогтогаштосууњемунедостајалеекс-
плицитне референце на игру, па је тако публика изгубила

27Трансмедијалноприповедањеозначаваодвијањеприченаразличитим
медијскимплатформама.
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очекивану везу са самом игром.28Први у серији филмова
који се заснивајунавидео-игриResidentEvil (2002)уфи-
нансијскомсмислујевеомадобропрошао;вероватнозбог
тогаштосеисамавидео-играоличенауборбисахордама
зомбијаупотпуности засниваланапретходнимконвенци-
јамаовогподжанрахорора,пајетиметранзицијаувеликој
мериолакшана.

Са друге стране, филмски продуценти су у видео-играма
видели прилику да се оствари додатни профит од лицен-
цифилмскиххитова,каоштојетопретходнобиослучајса
играчкама,гардеробом,храномитд,паје1982.годинеиза-
шлонеколикоигараTron,Alien,KingKongиRaidersofthe
LostArk.АтаријеваиграизистегодинеE.T.theExtra-Ter-
restrial нијефинансијски успела, јер је поред лошег гејм-
плеја,графичкарепрезентацијаИтијабилабезизражајнаи
деца нису успела да остваре емоционалнуповезаност као
сафилмскимликом.29Овајнеуспехјеуказаонаважнутач-
куразилажењадвамедија,атојечињеницадапопуларност
билокојегфилмскогхитанећебезусловнопрећинаигруко-
јајеизњегапроизашла,акојеигривост,односномеханика
игре, неинтересантна и без правог изазова. Комерцијални
неуспеховеигреоличенјеу4милионавраћенихилинепро-
датихкeртриџа,затрпанихизаливенихбетономупустињи
близу градаАламогордо уНовомМексику.То је истовре-
менобиоиспомениккрајуједногпросперитетногпериода
заамеричкуиндустрију,познатогподназивом„златнодоба
видео-игара”.Иакојеиндустријатададоживелакрахигра-
ње видео-игара је постао неодвојив део културе младих,
какоуСАД,такоиширомсвета,пасепраксапреузимања
филмскихфраншизанаставила,идокрајадеценијеизлази
великибројигаразаснованихначувенимфилмскимхито-
вимаGodzilaиStarWars:JediArena (1983),TheEvilDead
иGhostbusters(1984),IndianaJonesandtheTempleofDoom
иFriday 13th (1985),Batman,Highlander,Lavirinth (1986),
RamboиRocky(1987),Robocop(1988),Jaws(1989)иостали.

Холивудскаииндустријавидео-игарауциљустицањапро-
фитанудепотрошачимаширокулепезуначинаконзумира-
њапроизводауразличитиммедијима,каонпр.уфраншизи
Matrix,уоквирукоје јепоредфилмаизашлавидео-играи
стрипилиLordof theRingsизкоје јепроизашлотрифил-

28Gandolfi,E.andSemprebene,R.(2015)Playthegameintheopeningsce-
neAmultidisciplinarylensforunderstanding(video)ludicmovies,including
SuperMarioBros,ResidentEvilandScottPilgrimvs.theWorld,G|A|M|E
TheItalianJournalofGameStudiesNo.4,Italy:Ass.neCulturaleLudica,
pp.37-48.

29Brookey,R.A.нав.дело.



259

МАНОЈЛО МАРАВИЋ

маиистотоликоигара,којесуобећавалеискуство„играња
филма”.30Употребадигиталног композитингаи анимације
већдугопредстављастандардхоливудскихфилмова,аса-
миглумцичестонисунисвесникојећесеснимљенесцене
користити уфилму, а које у игри. Компанијама, које пра-
вевидео-игре,достављасефилмскисценарио,такодаоне
већимају завршенвеликидеопослаококреирањаприче,
алииокодизајнирањакарактера,собзиромнатодасеони
неморају развијати од почетка.Дизајн игара прилагођава
се интересима холивудске индустрије и профитабилности
филмова.

Закључак

На примеру релација филма и видео-игара може се виде-
типраксакакосвакиновимедијпреузимаодсвојихпрет-
ходниканаративнеиестетскеелементемедијског језикаи
накрајуихприлагођавасопственимпотребама,пасеможе
закључитидајефилмзавидео-игреоноштојероманбио
за позориште, слике за фотографију, позориште за филм.
Не треба заборавити да је поменути процес обостран, јер
иакосевидео-игреувеликомбројуслучајевазаснивајуна
филмским наративним обрасцима, од деведесетих година,
уфилмовимасевидиутицајспецифичногиграчкогрекур-
зивногнаративногмеханизмаиестетике.Пореднаративних
модела,медијскаконвергенцијафилмаивидео-игара,њи-
ховоузајамнопрожимањеимеђусобнаинтеракцијаодвија
сеинанивоувизуелнихичулнихзадовољставаиуживања
успектаклу,којиомогућуједигиталнатехнологија.Слоје-
витодносвидео-игараифилмапревазилазизаједничкена-
ративнеиестетскеелементеикодоверепрезентације.Као
производи високо профитних медијских индустрија, ви-
део-игреифилмовичестоостварујусинергијуумеђусоб-
номразмењивањуфраншиза.Двамедијаделеистуциљну
групупотрошача,одраслихузвидео-игреинавикнутихна
филмскеконвенције.Већјенаведеноколикојетехнологија
компјутерских анимација имала утицаја на приближавање
филмаивидео-игара,алиостаједасевидикакоћесеубу-
дућности, саразвојемигара за системевиртуелнереално-
стии обећањем телесне уроњености у светигре, коју ова
технологија нуди, тај однос развијати и на које начине ће
филмифилмскинаративиодговоритинаовајизазов,који
текпредстоји.

30Brookey,R.A.andBooth,P.(2006)RestrictedPlay:SynergyandtheLimits
ofInteractivity,in:TheLordoftheRings:TheReturnoftheKingVideoGa-
me,GamesandCulture,Vol1,No3,LosAngeles:Sage,pp.214-230.
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Уовомрадууказанојенакључнетачкеиправцеистражи-
вањамедијскеконвергенцијевидео-игараифилма,какоби
билеустановљенесмерницебудућимистраживањима,које
бидетаљнијеиподробнијеиспиталењиховевеомакомплек-
снерелације.Атооватема,собзиромнаудеовидео-игара
ифилмаусавременојглобалнојкултури,свакакозаслужује.
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Abstract

Thestartingpointfordefiningtherelationbetweenfilmandvideogames
isthewell-knownthesisthateachnewmediumassumessomeformal
andcontentualcharacteristicsofitspredecessors,althoughtheprevious
medium reconfigures its own and absorbs the properties of the new
mediumaswell.Theaimistopresentabroadertheoreticalframework,
whichwouldserveasabasisforfurtherexplorationofthisrelation.A
multidisciplinaryapproachwillbeusedbasedontheconceptsofmedia
studies,gamestudies,filmstudiesandculturalstudies.Videogamesare
oftenbasedoncinema’s thematic,narrativeandgenremodels,while
therecursivenarrativelogicofgamesispresentinfilms.Theuseoffilm
languageisnoticeableinvideogames,whileinmovies,itismodified
bytheaestheticpropertiesofgames.Hollywoodindustryandthevideo
gamesindustryaresynergisticandoferusersmanywaysofconsuming

productsindiferentmedia.
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