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Inleiding	  

De	  motivatie	  achter	  het	  schrijven	  van	  deze	  scriptie	  is	  er	  een	  van	  puur	  intrinsieke	  
aard.	  Ik	  begon	  mijn	  academische	  carrière	  zes	  jaar	  geleden	  binnen	  de	  
kunstgeschiedenis	  en	  studeerde	  zodoende	  vier	  jaar	  later	  af	  voor	  de	  masterstudie	  
Renaissance	  Studies.	  In	  plaats	  van	  de	  arbeidsmarkt	  te	  verkennen,	  besloot	  ik	  
verder	  te	  studeren	  en	  mij	  te	  storten	  op	  een	  ander	  theoretisch	  vlak	  wat	  me	  enorm	  
interesseert;	  de	  wereld	  van	  de	  nieuwe	  media.	  De	  masterstudie	  Nieuwe	  Media	  &	  
Digitale	  Cultuur	  leek	  mij	  de	  meest	  geschikte	  optie	  en	  dat	  heeft	  geresulteerd	  in	  
deze	  masterscriptie.	  Ik	  ben	  gaandeweg	  mijn	  studie	  altijd	  benieuwd	  geweest	  naar	  
de	  manieren	  waarop	  de	  theoretische	  territoria	  van	  kunstgeschiedenis	  en	  nieuwe	  
media	  elkaar	  kruisen.	  Als	  onderwerp	  voor	  de	  masterscriptie	  besloot	  ik	  op	  zoek	  
te	  gaan	  naar	  een	  manier	  waarop	  ik	  deze	  disciplines	  voor	  een	  deel	  met	  elkaar	  kon	  
verenigen.	  	  Als	  afsluiter	  van	  mijn	  tijd	  bij	  de	  Universiteit	  Utrecht	  heb	  ik	  gekozen	  
voor	  een	  onderwerp	  waarin	  ik	  kennis	  vanuit	  zowel	  de	  kunstgeschiedenis	  als	  de	  
nieuwe	  media	  toe	  kan	  passen.	  	  	  
	  	   Ik	  ben	  altijd	  al	  een	  fanatiek	  gamer	  geweest	  en	  naar	  mijn	  mening	  zijn	  veel	  
videogames	  waardige	  culturele	  artefacten	  die	  helaas	  vaak	  niet	  de	  aandacht	  
krijgen	  binnen	  de	  (academische)	  literatuur	  die	  ze,	  naar	  mijn	  mening,	  wel	  
verdienen.	  Binnen	  deze	  scriptie	  ben	  ik	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  de	  kunstvorm	  
binnen	  games	  en	  in	  welke	  mate	  games	  kunst	  genoemd	  kunnen	  worden.	  Nu	  is	  er	  
over	  dit	  onderwerp	  de	  laatste	  paar	  jaar	  flink	  wat	  geschreven	  en	  nog	  steeds	  is	  er	  
nog	  geen	  sluitend	  antwoord	  gegeven	  op	  de	  vraag	  of	  games	  nu	  wel	  of	  niet	  als	  
kunst	  kunnen	  worden	  gezien.	  Dit	  is	  een	  bijzonder	  moeilijke	  casus	  en	  ik	  heb	  
besloten	  om	  mijn	  onderwerp	  iets	  in	  te	  perken.	  In	  plaats	  van	  de	  vraag	  te	  
beantwoorden	  of	  games	  kunt	  zijn,	  poneer	  ik	  de	  stelling	  dat	  sommige	  games	  
gezien	  kunnen	  worden	  als	  exemplarische	  voorbeelden	  als	  het	  gaat	  om	  
‘performance	  art’.	  	  Op	  deze	  manier	  wordt	  het	  theoretisch	  raamwerk	  
overzichtelijker	  en	  geeft	  het	  mij	  een	  geconcentreerder	  inzicht	  in	  welke	  theorieën	  
ik	  kan	  betrekken.	  	  
	  	   De	  reden	  waarom	  ik	  een	  specifiek	  onderdeel	  van	  het	  ‘games	  als	  kunst’-‐
debat	  behandel	  en	  niet	  de	  stelling	  op	  zich	  te	  lijf	  ga,	  heeft	  met	  de	  discrepantie	  te	  
maken	  die	  de	  stelling	  met	  zich	  mee	  brengt.	  	  Om	  een	  stelling	  als	  ‘games	  zijn	  kunst’	  
te	  verdedigen,	  is	  het	  noodzakelijk	  dat	  de	  term	  ‘kunst’	  als	  zodanig	  helder	  en	  
concreet	  is	  gedefinieerd.	  Dat	  is	  niet	  zo.	  Vraag	  elke	  willekeurige	  kunsthistoricus	  
(mij	  incluis)	  om	  een	  heldere	  omschrijving	  te	  geven	  van	  wat	  kunst	  nu	  precies	  is	  
en	  je	  krijgt	  hoogstwaarschijnlijk	  als	  antwoord	  dat	  een	  vaststaande	  definitie	  niet	  
te	  geven	  is.	  Daarvoor	  is	  de	  notie	  van	  kunt	  te	  veel	  verbonden	  aan	  
maatschappelijke	  ontwikkelingen,	  expressie	  van	  de	  kunstenaar,	  het	  medium	  dat	  
het	  kunstobject	  draagt	  en	  de	  intrinsieke	  waarde	  die	  de	  beschouwer	  aan	  het	  
kunstobject	  verbindt.	  Ernst	  Gombrich,	  kunsthistoricus	  en	  schrijver	  van	  The	  Story	  
of	  Art,	  opent	  zijn	  boek	  met	  het	  aanpakken	  van	  dit	  definitieprobleem.	  Hij	  zegt	  het	  
volgende:	  	  

“There	  really	  is	  no	  such	  thing	  as	  Art,	  there	  are	  only	  artists.	  You	  may	  crush	  an	  
artist	  by	  telling	  him	  that	  what	  he	  has	  just	  done	  may	  be	  quite	  good	  in	  its	  own	  way,	  
only	  it	  is	  not	  “Art”.	  And	  you	  may	  confound	  anyone	  enjoying	  a	  picture	  by	  
declaring	  that	  what	  he	  liked	  in	  it	  was	  not	  the	  Art	  but	  something	  different”	  
(Gombrich	  2003;	  15).	  	  
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Gombrich	  is	  zich	  bewust	  van	  het	  feit	  dat	  het	  bijzonder	  moeilijk	  en	  misschien	  zelfs	  
onmogelijk	  is	  om	  een	  definitie	  te	  geven	  van	  kunst.	  Wat	  ik	  als	  kunstwerk	  
beschouw,	  kan	  op	  iemand	  anders	  overkomen	  als	  het	  gekrabbel	  van	  een	  klein	  
kind	  op	  een	  canvas.,	  wanneer	  we	  samen	  zouden	  kijken	  naar	  een	  werk	  van	  action-
painter	  Jackson	  Pollock.	  Kunst	  wordt	  dikwijls	  gezien	  als	  een	  elitair	  subject,	  
waarvoor	  je	  minimaal	  gestudeerd	  moet	  hebben	  om	  er	  iets	  van	  te	  begrijpen,	  laat	  
staan	  er	  iets	  van	  te	  vinden.	  De	  verheven	  connotatie	  die	  aan	  kunst	  is	  verbonden,	  
werd	  door	  de	  Dadaïsten	  flink	  getest	  in	  het	  begin	  van	  de	  twintigste	  eeuw,	  wat	  
onder	  andere	  resulteerde	  in	  een	  fietswiel	  op	  een	  krukje	  en	  een	  urinoir	  dat	  
ondersteboven	  in	  een	  museum	  werd	  gezet,	  beiden	  onder	  de	  noemer	  ‘kunst’.	  	  Er	  
is	  geen	  sluitende	  definitie	  van	  kunst	  en	  door	  te	  zeggen	  dat	  die	  er	  wel	  is,	  dreig	  je	  
aan	  je	  eigen	  doel	  voorbij	  te	  gaan.	  
	  	   Deze	  fout	  maakt	  ook	  Roger	  Ebert,	  een	  filmcriticus	  die	  films	  recenseert	  
voor	  de	  Chicago	  Sun-‐Times.	  Op	  16	  april	  2010	  plaatste	  hij	  op	  zijn	  blog	  een	  stuk	  
met	  de	  titel	  Video	  games	  can	  never	  be	  art.	  Hij	  beredeneerde	  zijn	  stelling	  als	  volgt:	  	  

“I remain convinced that in principle, video games cannot be art. Perhaps it is foolish 
of me to say "never," because never, as Rick Wakeman informs us, is a long, long 
time. Let me just say that no video gamer now living will survive long enough to 
experience the medium as an art form (Ebert, 2010).” 
	  
Ebert	  betoogt	  verder	  dat	  games	  geen	  kunst	  kunnen	  zijn	  omdat	  ze	  de	  
eeuwigheidswaarde	  en	  vakmanschap	  van	  kunstwerken	  als	  film,	  poëzie	  en	  
schilderkunst	  ontberen.	  Nu	  kan	  ik	  ingaan	  op	  de	  variabelen	  die	  Ebert	  over	  het	  
hoofd	  ziet,	  maar	  dat	  is	  niet	  nodig,	  aangezien	  Ebert	  aanneemt	  dat	  kunst	  een	  
gevestigde	  definitie	  is	  die	  alom	  geaccepteerd	  is.	  Dat	  is	  niet	  het	  geval	  en	  dus	  
bagatelliseert	  Ebert	  in	  de	  eerste	  zinnen	  van	  zijn	  stuk	  zijn	  eigen	  betoog	  
	  	   Ik	  wil	  niet	  ten	  prooi	  vallen	  aan	  deze	  drogreden	  en	  daarom	  trek	  ik	  mijn	  
handen	  af	  van	  dit	  debat.	  In	  plaats	  daarvan	  wil	  ik	  gaan	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  
games	  kunnen	  worden	  gezien	  als	  performatieve	  kunst,	  oftewel:	  performance	  art.	  	  
Performance	  art	  is	  een	  kunstvorm	  die	  bestaat	  op	  een	  bepaald	  moment,	  binnen	  
een	  bepaalde	  tijdsbesteding,	  voor	  een	  bepaald	  publiek	  en	  middels	  een	  bepaald	  
medium.	  Performance	  art	  bestaat	  in	  een	  moment	  en	  is	  direct	  gerelateerd	  een	  de	  
connectie	  die	  wordt	  gelegd	  tussen	  kunstenaar	  en	  beschouwer.	  In	  deze	  
hoedanigheid	  is	  performance	  art	  wel	  van	  een	  duidelijke	  definitie	  voorzien,	  een	  
definitie	  die	  gebruikt	  kan	  worden	  wanneer	  deze	  kunstvorm	  wordt	  vergeleken	  
met	  games	  als	  medium.	  	  De	  stelling	  die	  in	  deze	  scriptie	  wordt	  behandeld	  is	  dus:	  
‘games	  kunnen	  worden	  gezien	  als	  een	  vorm	  van	  performance	  art’.	  Om	  deze	  
stelling	  verder	  uit	  te	  diepen,	  zal	  ik	  gaandeweg	  de	  scriptie	  antwoord	  geven	  op	  de	  
volgende	  onderzoeksvragen:	  

-‐Welke	  voorbeelden	  van	  games	  kunnen	  gezien	  worden	  als	  vormen	  van	  
performatieve	  kunst?	  

-‐	  Wat	  is	  performatieve	  kunst	  zoals	  deze	  term	  bestaat	  binnen	  het	  kunsthistorische	  
discours?”	  

-‐	  Welke	  game-‐elementen	  kunnen	  gezien	  worden	  als	  determinanten	  om	  te	  
bepalen	  wanneer	  games	  performatief	  zijn	  of	  niet?”	  
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Deze	  scriptie	  is	  als	  volgt	  opgebouwd:	  het	  eerste	  hoofdstuk	  richt	  zich	  op	  de	  
theoretische	  en	  academische	  afbakening	  van	  zowel	  de	  begrippen	  ‘games’	  als	  
‘performance	  art’,	  zodat	  duidelijk	  is	  wat	  deze	  twee	  termen	  inhouden	  en	  op	  welke	  
manier	  ze	  worden	  benaderd	  en	  behandeld	  binnen	  de	  context	  van	  mijn	  
onderzoek.	  Het	  tweede	  hoofdstuk	  richt	  zich	  op	  het	  discours	  dat	  gaande	  is	  tussen	  
games	  en	  kunst.	  Er	  zal	  gekeken	  worden	  naar	  verschillende	  invalshoeken	  en	  
meningen	  van	  theoretici	  als	  het	  gaat	  om	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  games	  kunnen	  
worden	  gezien	  als	  kunst.	  	  
	  	   In	  het	  derde	  en	  laatste	  hoofdstuk	  zullen	  er	  een	  aantal	  games	  besproken	  
worden	  die	  mijns	  inziens	  gezien	  kunnen	  worden	  als	  daadwerkelijke	  
performatieve	  kunstobjecten.	  Ik	  relateer	  deze	  onderzoeksobjecten	  aan	  de	  eerder	  
geponeerde	  theorieën	  en	  zal	  zodoende	  illustreren	  waarom	  juist	  deze	  games	  als	  
een	  kunstvorm	  kunnen	  worden	  gezien.	  De	  conclusie	  aan	  het	  eind	  van	  de	  scriptie	  
zal	  het	  discours	  samenvatten	  en	  antwoorden	  geven	  op	  de	  hier	  gegeven	  
onderzoeksvragen.	  	  
	  	   Het	  is	  zoals	  gezegd	  niet	  de	  bedoeling	  binnen	  deze	  scriptie	  om	  een	  finaal	  
antwoord	  te	  geven	  op	  de	  vraag	  of	  games	  gezien	  kunnen	  worden	  als	  kunst.	  In	  
plaats	  daarvan	  wil	  ik	  	  mijn	  discours	  beperken	  tot	  de	  performance	  art	  en	  
argumenteren	  waarom	  sommige	  games	  kunnen	  worden	  gezien	  als	  performance	  
art.	  Het	  is	  mijn	  doel	  om	  de	  kunsttheorie	  te	  betrekken	  binnen	  de	  speltheorie	  van	  
de	  nieuwe	  media	  en	  deze	  onderzoeksgebieden	  zodoende	  met	  elkaar	  in	  verband	  
te	  brengen.	  Waar	  liggen	  de	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  tussen	  ‘play’	  en	  
‘performance’	  en	  wanneer	  kan	  er	  gesproken	  worden	  over	  een	  combinatie	  van	  
beiden,	  de	  zogenaamde	  ‘playformance’?	  Playformance	  is	  een	  nieuw	  
wetenschappelijk	  begrip	  dat	  zijn	  oorsprong	  vindt	  binnen	  mijn	  onderzoek.	  Het	  
debat	  tussen	  theoretici	  wat	  betreft	  games	  als	  kunst	  is	  nog	  steeds	  gaande	  en	  
hopelijk	  kan	  deze	  scriptie	  worden	  gezien	  als	  een	  waardevolle	  aanvulling	  aan	  dat	  
debat	  en	  nodig	  ik	  uit	  tot	  verdere	  onderzoek	  wat	  buiten	  de	  grenzen	  van	  mijn	  
masterscriptie	  ligt.	  	  
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1. Theoretische afbakening 

Voordat er gekeken wordt naar de daadwerkelijke relatie tussen games en 
performance art, is het zaak om beide theoretische subjecten te onderscheiden. In dit 
hoofdstuk worden de twee begrippen nader bekeken en zal er een gevestigde 
theoretische afbakening van de begrippen worden gegeven. De gevestigde theorie zal 
dan vervolgens gebruikt worden als theoretisch raamwerk voor de rest van de scriptie. 
De volgende definities van games en performance art hebben dus alleen betrekking op 
de behandeling binnen deze scriptie en zijn niet bedoeld als een alomvattende 
beschrijving van de begrippen in kwestie. 

§1.1 Games 

Heel kort door de bocht kan gezegd worden dat games digitale spellen zijn die 
worden gespeeld op een console of computer middels een fysieke inputmethode (een 
controller). Deze definitie gaat echter volledig voorbij aan de daadwerkelijke kern van 
games als begrip; het spelelement. In wezen zijn videogames digitale implementaties 
van het klassieke spelelement. Voordat we een definitie van digitale games kunnen 
geven, is het zaak om eerst te kijken naar het spelelement en welke definitie hieraan is 
gegeven. 
  Binnen de speltheorie wordt het boek Homo Ludens: Proeve eener bepaling 
van het spel-element der cultuur van Johan Huizinga nog steeds gebruikt als het 
uitgangspunt. Het boek stamt uit 1938 en is het laatste grote werk dat taaltheoreticus 
Johan Huizinga schreef voor hij in 1945 het leven liet. Homo Ludens bevat een 
grootschalige analyse van het spelelement in de maatschappij en cultuur. Huizinga 
bespreekt onder andere het spelelement in de sport, poëzie, oorlog, wijsbegeerte en 
kunst. Theoretici als Roger Caillois gebruiken Huizinga als fundamenteel theoreticus 
en borduren op het werk van Huizinga voort. Zelfs binnen de huidige mediatheorie 
neemt het boek een belangrijke positie in en wordt het veelvuldig aangehaald als het 
gaat om de analyse van de spelelementen in de cultuur (De Vries, 2009; 3). Huizinga 
plaatst de homo ludens (de spelende mens) naast de homo faber (de makende mens) 
en de homo sapiens. Volgens Huizinga is de homo ludens van een even grote 
importantie binnen de maatschappij als de homo faber en voor een groot deel waarde 
en betekenis geeft aan ons mens-zijn (Huizinga, 2008; 26).   
  Volgens Huizinga is het spel als cultuurscheppende functie de mens ver 
vooruit, immers; dieren zelf speelden al lang voordat de mens zijn intrede deed. 
Volgens Huizinga is het spel boven alles een vrijwillige actie, een gedwongen spel is 
geen spel meer. (Ibid.; 36). Het spel is eveneens per definitie leuk om te spelen en 
speelt zich af buiten het gewone leven. Het ‘speelt zich af’ binnen zekere grenzen van 
tijd en plaats en heeft zijn “verloop en zijn zin in zichzelf” (Ibid.; 38). Joost Raessens 
scherpt deze definitie aan in zijn artikel Homo Ludens 2.0: het spel is een vrijwillige 
activiteit welke uitgevoerd wordt binnen een zekere periode van tijd, het vindt plaats 
op een vastgestelde plek, de regels binnen het spel zijn vrij geaccepteerd maar zijn 
helemaal niet bindend, het doel ligt in het spel zelf en zijn gepaard met een gevoel van 
spanning, plezier en het besef dat het spel anders is dan het gewone leven, het spel 
staat er buiten (Raessens, 2009; 4). Huizinga stelt eveneens restricties aan het begrip 
‘spel’. Volgens hem staat ernst namelijk buiten het spel. Dat houdt niet in dat er geen 
ernst bestaat binnen het spel, sporten kunnen namelijk gespeeld worden met een 
behoorlijke mate van ernst. Spel is volgens Huizinga geen spel meer wanneer de ernst 
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het spelelement overheerst en de vrijwillige aard van het spel overstemt. Het wordt 
volgens Huizinga bij uitstek problematisch wanneer er een commercieel of financieel 
element aan het spel wordt verbonden. Hier moet vooral gedacht worden aan grote 
sportevenementen waarbij het spelelement een plaats op de achtergrond heeft 
gekregen, om zodoende de voorkeur te verlenen aan het commerciële element. 
Volgens Huizinga is het spelelement binnen de commerciële sportcultuur ”hoe 
belangrijk ook voor deelnemers en toeschouwers, een steriele functie, waarin de oude 
spelfactor grootendeels is afgestorven” (Huizinga, 2008; 229). De vrijwillige aard van 
het spel is volgens Huizinga een zeer belangrijk element van een spel op zich en 
wordt in zijn werk meerdere malen benadrukt. 
  Huizinga zelf is zich bewust van het feit dat een definitie van een spel op zich 
afhankelijk is van maatschappelijke ontwikkelingen en dus aan verandering 
onderhevig is. “Terwijl ik mijn werk aan de openbaarheid prijsgeef, bekruipt mij de 
vrees, dat velen, ondanks al den arbeid, die erin steekt, het een onvolledig 
gedocumenteerde improvisatie zullen achten. Het is nu eenmaal het lot van hem, die 
cultuurproblemen behandelen wil, zich telkens te moeten wagen op velerlei gebied, 
dat hij niet genoegzaam beheerscht. Alle tekorten aan kennis eerst nog aanvullen was 
voor mij buitengesloten, en met het verantwoorden van elk détail door een verwijzing 
heb ik het mij gemakkelijk gemaakt” (Ibid.; 27). Roger Callois bemerkt dat de theorie 
van Huizinga in feite “te breed en te summier is” (Callois, 2001; 4). Het spel is voor 
een groot deel afhankelijk van een maatschappelijke momentopname en zodoende is 
het praktisch onmogelijk om een sluitende definitie van het spel te geven. We kunnen 
echter met de voorgaande theorie in ons achterhoofd al een opsomming maken van de 
elementen die onmisbaar zijn om een handeling als een spel te beschouwen.  
Een spel: 

• is vrijwillig en leuk om te doen 
• is gebonden aan regels 
• kan een ernstig element bevatten, maar ernst overstemt niet het spel 
• staat buiten het dagelijks leven 
• vindt plaats op een bepaalde plek binnen een bepaalde tijd 
• heeft geen overheersend commercieel of financieel element 

Katie Salen en Eric Zimmerman hanteren in hun boek Rules of Play: Game Design 
Fundamentals deze omschrijving van een spel, maar voegen daar nog twee 
belangrijke punten aan toe.  
Volgens hen is een spel: 

• van nature gebonden aan een bepaald doel (Salen & Zimmerman, 2004; 78) 
• in staat om sociale groepen te construeren binnen het spel (Salen & 

Zimmerman, 2004; 75) 
 
Voor deze theorie maken de twee auteurs gebruik van respectievelijk de theorieën 
van Johan Huizinga en gamedesigner Greg Costikyan. Het doel kan worden 
begrepen aan het eerder gemaakte punt dat een spel is gebonden aan regels. 
Regels zijn namelijk binnen het spel in het leven geroepen om een bepaald doel te 
behartigen, zij het een uitkomst van het spel, dan wel het goed laten verlopen van 
het spel (Costikyan in: Salen & Zimmerman, 2004; 75). 
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Het verschil tussen digitale games en ‘normale’ spellen is het feit dat het gebruik van 
een bepaalde technologie strikt noodzakelijk is om computergames te spelen.1 Welke 
technologie van toepassing is, is afhankelijk van het soort spel. Men kan 
tegenwoordig games spelen op de computer, een gameconsole als de Xbox 360 
(Microsoft) of de PlayStation 3 (Sony) en zelfs Apple’s iPhone is aan een behoorlijke 
opmars begonnen als het gaat om een digitaal gameplatform. De technologie vormt 
ook meteen een crux als het gaat om het spelen van games; sommige games kunnen 
namelijk niet gespeeld worden omdat het medium niet compatibel is of wanneer de 
systeemvereisten van de game hoger zijn dan de technologie die op dat moment 
voorhanden is. Daarmee komen we op het laatste punt van definitie dat als enige punt 
direct verbonden is aan digitale games.  
Een game: 

• vereist op een bepaalde manier de tussenkomst van technologie 

Games zijn een behoorlijk jong medium, dat in relatief korte tijd een enorme evolutie 
heeft doorstaan. De game Spacewar, ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) in 1961 wordt gezien als de eerste videogame. Spacewar bestond 
uit enkele geometrische vormen die ruimteschepen voor moesten stellen in een voor 
de rest volledig monochroom donkere spelwereld (Mortensen, 2009; 23). In de 50 jaar 
na Spacewar is er ontzettend veel veranderd op het gebied van games, zeker als het 
gaat om de grafische finesse. Huidige games hebben graphics die het fotorealisme 
praktisch benaderen. Deze sprong in grafische kwaliteit heeft vooral te maken met de 
bliksemsnelle ontwikkeling van de technologie. De artistieke ideeën van 
ontwikkelaars worden heden ten dage praktisch niet meer gelimiteerd door 
technologische barrières. De fantasie schijnt inderdaad de enige begrenzende factor te 
zijn. De kernpunten van de eerder geponeerde speltheorie blijven gewaarborgd 
wanneer wij naar games kijken, behalve dan de factor dat technologie als 
ondersteunend medium onmisbaar is als we digitale games willen spelen.   
  Er kan een zaak worden gemaakt tegen games als echte ‘spellen’ volgens de 
Huizingiaanse traditie wanneer we in ogenschouw nemen dat veel computergames 
een behoorlijke commerciële factor met zich mee dragen. De game-industrie is een 
zakenwereld waarin jaarlijks miljarden euro’s omgaan. Games worden niet alleen 
gemaakt omdat ze leuk moeten zijn om te spelen, ze moeten vooral ook geld in het 
laatje brengen voor de ontwikkelaar en de uitgever van de game in kwestie. Binnen 
deze paper is er gekozen voor voorbeelden van games die (voor zover mogelijk) niet 
het verdienen van geld als hoofddoel hebben, maar daadwerkelijk een eigen invulling 
geven aan het spelelement in de game en de ervaring van de speler.  

§1.2 Performance art 

Performance art neemt een aparte plaats in binnen het kunsthistorische discours. 
Wanneer er over kunst wordt gesproken, zijn kunstvormen als schilderkunst, 
beeldhouwkunst en architectuur de meest voor de hand liggende voorbeelden die 
direct met het begrip ‘kunst’ corresponderen. Het is moeilijk om de waarde van kunst 
de definiëren, zowel de expressieve waarde van het kunstwerk als de financiële 
waarde. Een schilderij van Rembrandt is miljoenen euro’s waard.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Binnen deze scriptie zal de term ‘games’ gebruikt worden om aan te geven dat het gaat om digitale 
spellen. Op deze manier kan er een onderscheid gemaakt worden tussen ‘analoge’ spellen en ‘digitale’ 
games. Dit ten bate van de overzichtelijkheid. 
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Deze waarde wordt voor een groot gedeelte bepaald door de schaarste van het 
kunstwerk, de eeuwigheidswaarde, het vakmanschap van de kunstenaar en natuurlijk 
de naam van de kunstenaar zelf. Een kunstwerk bestaat, overleeft mensenlevens en 
geld als een fysiek voorbeeld van de menselijke expressie binnen de cultuur. Wat als 
het kunstwerk nu bestaat binnen een bepaald moment? Wat als de uitvoering van de 
kunstenaar belangrijker is dan het resultaat, kan die uitvoering dan nog wel kunst 
worden genoemd? Dit zijn vragen die centraal staan binnen de performatieve kunst. 
Performance art, wanneer wij de kunstvorm bekijken vanuit het kunsthistorische 
discours, bestaat buiten de fenomenen van ruimte en tijd. De uitvoering van de 
kunstenaar, de performance, kan op elk moment plaatsvinden, buiten de noties die wij 
hebben van ruimte en tijd. Het kunstwerk bestaat op het moment dat de kunstenaar 
hem uitvoert. Is de uitvoering voorbij, dan bestaat het kunstwerk niet meer 
(Goldberg,	  1977;	  17).	   
  Het lichaam van de kunstenaar speelt een belangrijke rol binnen de 
performatieve kunst. De fysieke hoedanigheid van de kunstenaar wordt gebruikt als 
het medium voor het kunstwerk, het wordt gebruikt om de expressie en de 
achterliggende boodschap van de kunstenaar over te brengen op het publiek. Wat het 
canvas is voor de schilder, is het lichaam voor de performatieve kunstenaar. De 
kunstenaar is vaak volledig in controle over hoe hij/zij vorm wilt geven aan het 
kunstwerk op een specifieke moment en de artistieke relevantie is afhankelijk van de 
manier waarop de kunstenaar de kunstvorm overbrengt op het publiek. Naast de 
kunstenaar zelf is het publiek een onmisbaar onderdeel binnen de performance art. 
Immers; de performance kan alleen bestaan wanneer er een directe relatie is tussen 
kunstenaar en publiek. Is die relatie er niet, dan bestaat de kunstvorm niet. Het directe 
contact wat de kunstenaar heeft met het publiek is het meest elementaire onderdeel 
wat performance art onderscheidt van de meer statische vormen van kunst, zoals 
schilderkunst en beeldhouwkunst. De performatieve kunst probeert de status quo te 
ondermijnen en streeft naar een herdefiniëring van de relatie tussen kunstenaar en 
publiek (Felshin, 1995; 134).  
  De nadruk die wordt gelegd binnen de performatieve kunst op het bestaan van 
de relatie tussen publiek en kunstenaar wordt door Philip Auslander uitgebreid 
geanalyseerd in zijn boek Liveness: performance in a mediatized culture. Het bestaan 
van de performance, op een bepaald moment en op een bepaalde plaats en de relatie 
die wordt geconstrueerd tussen publiek en kunstenaar, wordt door Auslander 
omschreven met de term “liveness”. Volgens Auslander is liveness verantwoordelijk 
voor twee belangrijke elementen die essentieel zijn binnen de performatieve kunst; 
het vormt een existentieel moment en het vormt een communie tussen de 
beschouwers (Auslander, 2008; 4).  Auslander gaat verder ook in op de dichotomie 
die bestaat tussen de performatieve kunst en de “mediatisering” daarvan. Performatief 
kunstenaar en acteur Eric Borgosian geeft aan dat het opnemen van de performance 
via een bepaald medium het doel van de uitvoering op zich nivelleert; volgens 
Bogosian is het live-element van de performatieve kunst “heilig en vernietigt de 
media deze intentie”(Ibid.). Auslander is zelf echter in de conclusie van zijn werk van 
mening dat de media juist een extra invulling geven aan de liveness van een bepaalde 
performance. Doordat de massamedia een live uitvoering kan herhalen en in feite 
toegankelijk kan maken voor iedereen die daar maar interesse in heeft (zeker nu in het 
tijdperk van websites als YouTube), wordt de waarde van een echte live performance 
juist vergroot . Daarnaast kunnen de massamedia juist een positief effect hebben op 
de performance, omdat deze middels de media toegankelijk wordt voor een groter 
publiek (Ibid.; 184-186).  
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Het blijkt dat de dichotomie tussen live performance en de tussenkomst van een 
medium nog steeds een heikel punt is. Het kan gezegd worden dat de waarde van de 
performance en de eventuele invloed van de media daarop, bepaald wordt door de 
intentie van de kunstenaar zelf. Er zijn namelijk ook voorbeelden te geven van 
performatieve kunstenaars die media compleet hebben omarmd binnen hun 
performance. Een goed voorbeeld hiervan is de Koreaanse kunstenaar Nam June Paik 
(1932-2006).  
  Paik was een kunstenaar die actief was binnen de Neo-Dada beweging die 
zichzelf de Fluxus noemde. Paik gebruikte de video als expressief medium binnen 
zijn installaties en zijn werk kan gezien worden als de bakermat van de hedendaagse 
videokunst. Paik omzeilde dus in feite de volledige dichotomie die bestaat tussen 
media en de performatieve kunst en wist deze twee kunstvormen zelfs samen te 
brengen binnen zijn werk. De relatie tussen performance art en de toepassing van dat 
begrip op games houdt zich eveneens bezig met dit vraagstuk, omdat games nu 
eenmaal niet bestaan zonder de tussenkomst van technologie. Met de voorgaande 
kennis in ons achterhoofd, kunnen we nu een afbakening maken van performance art. 
Performance art: 

• bestaat op een bepaald moment op een bepaalde plaats 

• legt de nadruk op de relatie tussen kunstenaar en publiek 

• tracht de status quo tussen kunstenaar en publiek uit te dagen 

Wanneer er gekeken wordt naar de twee omschrijvingen van zowel de performatieve 
kunst als het spel, dan kan er gezegd worden dat er opvallende overeenkomsten 
bestaan tussen de twee begrippen. Waar deze twee theoretische discoursen zich 
overlappen, is er ruimte voor een nieuwe term. Bij deze introduceer ik 
‘playformance’, de term die ontstaat wanneer ‘play’ en ‘performance’ elkaar 
ontmoeten. 

§1.3 Playformance 

 Playformance is een begrip dat gebruikt kan worden om de artistieke en 
performatieve gelaagdheid te illustreren wanneer games worden bekeken als culturele 
artefacten. Tussen ‘play’ en ‘performance’ is er een aantal overeenkomsten dat de 
aanwezigheid van playformance aantoont. Hiervoor moeten wij kijken naar de eerder 
gegeven definities van het spelelement en de performatieve kunst. Hieruit kan 
opgemaakt worden dat zowel de performatieve kunst als het spel allebei buiten het 
dagelijks leven staan en plaats vinden op een bepaalde plek op een bepaald tijdstip. 
Het unieke van playformance is dat het zowel binnen als buiten de spelwereld plaats 
vindt. Het overstijgt dus de digitale ruimte van het spel en de fysieke ruimte waarin de 
speler zich bevindt. Daarnaast richt de playformance zich op het creëren van sociale 
groepen. Dit kan binnen het spel, buiten het spel, maar ook binnen en buiten het spel. 
Wat betreft dit laatste facet moet gedacht worden aan de relatie die de speler kan 
opbouwen met zijn avatar, de digitale representatie van de speler in de spelwereld. 
Playformance daagt de status quo uit tussen het spel, de avatar in de spelwereld en de 
speler zelf. Binnen het spel is de speler zich bewust van het feit dat hij een avatar 
bestuurt en de avatar is direct verbonden aan de speler, anders zou deze logischerwijs 
niet bestuurt kunnen worden. Voorbeelden van games die deze relaties op treffende 
wijze aan de kaak stellen, worden nader bekeken in hoofdstuk drie. Playformance 
heeft een paar kenmerken die uniek zijn voor ‘play’. Zo zijn er binnen playformance 
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(en het spel zelf) altijd regels die nageleefd moeten worden door de speler. Er wordt 
van de speler verwacht dat hij zolang hij zich in de spelwereld begeeft, zijn ongeloof 
opzij zet en zich actief overgeeft aan de immersie binnen de spelwereld. 
Playformance bestaat in het moment, het moment waarop de speler een connectie 
maakt met de game. Is de speler klaar met het spelen, dan is er logischerwijs geen 
sprake meer van playformance. Als laatste facet is het bij playformance praktisch 
altijd noodzakelijk dat er sprake is van technologie als medium tussen publiek en 
object. Wat dat betreft sluit het begrip playformance zich aan bij de mening van 
Auslander, in de zin dat technologie en massamedia wel degelijk aan aanvulling 
kunnen vormen aan de waarde van live performance. Playformance is een definitie 
die streeft naar een herziening van discoursen binnen de nieuwe media en moderne 
kunstgeschiedenis. In het derde hoofdstuk word een aantal exemplarische games 
aangehaald die mijns inziens een goed voorbeeld geven van playformance in de 
praktijk.  
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	   2.	  Games	  en	  kunst;	  het	  debat	  

Eigenlijk	  heb	  ik	  de	  waarde	  van	  dit	  hoofdstuk	  in	  de	  inleiding	  al	  teniet	  gedaan	  door	  
aan	  te	  geven	  dat	  games	  nooit	  kunst	  kunnen	  zijn,	  simpelweg	  door	  het	  feit	  dat	  het	  
zeer	  moeilijk	  is	  om	  een	  sluitende	  definitie	  te	  geven	  van	  wat	  kunst	  nu	  precies	  is.	  
Wanneer	  we	  games	  als	  kunst	  bestempelen,	  dan	  zijn	  we	  in	  feite	  schuldig	  aan	  een	  
oxymoron,	  omdat	  die	  stelling	  impliceert	  dat	  er	  wel	  een	  definitieve	  omschrijving	  
van	  kunst	  bestaat.,	  terwijl	  het	  citaat	  van	  Ernst	  Gombrich	  in	  de	  inleiding	  al	  aangaf	  
dat	  dit	  niet	  het	  geval	  is.	  De	  tweede	  crux	  bestaat	  in	  het	  feit	  dat	  kunst	  en	  games	  
verschillende	  intenties	  als	  grondslag	  hebben.	  In	  het	  eerste	  hoofdstuk	  is	  er	  
vastgesteld	  dat	  een	  spel	  in	  de	  eerste	  plaats	  leuk	  moet	  zijn	  om	  te	  spelen,	  het	  
plezier	  van	  de	  speler	  staat	  voorop.	  Bij	  kunst	  ligt	  dit	  anders.	  Zou	  Michelangelo	  
Buonarroti	  vooral	  hebben	  gewild	  dat	  mensen	  zijn	  werk	  leuk	  zouden	  vinden	  
wanneer	  hij	  het	  plafond	  van	  de	  Sixtijnse	  Kapel	  schilderde?	  Ik	  denk	  het	  niet.	  Toen	  
Picasso	  de	  laatste	  hand	  legde	  aan	  Guernica,	  zou	  hij	  hetzelfde	  voor	  ogen	  hebben	  
gehad?	  Zeer	  onwaarschijnlijk.	  Nu	  is	  het	  misschien	  niet	  een	  eerlijke	  vergelijking	  
om	  meesterwerken	  binnen	  de	  kunstgeschiedenis	  aan	  te	  halen	  en	  deze	  te	  
vergelijken	  met	  computergames,	  maar	  de	  boodschap	  moge	  duidelijk	  zijn.	  Dat	  
betekent	  echter	  niet	  dat	  games	  geen	  kunstzinnige	  elementen	  kunnen	  hebben.	  
Echter,	  voordat	  ik	  mijn	  eigen	  voorbeelden	  aandraag	  van	  games	  die	  mijns	  inziens	  
gezien	  kunnen	  worden	  als	  een	  performatieve	  kunstvorm,	  is	  het	  van	  belang	  om	  
het	  gaande	  debat	  tussen	  academici	  in	  ogenschouw	  te	  nemen	  als	  het	  gaat	  om	  de	  
stelling	  ‘games	  zijn	  kunst’.	  Er	  is	  namelijk	  een	  behoorlijk	  aantal	  invalshoeken	  
waaruit	  verschillende	  theoretici	  proberen	  dit	  vraagstuk	  aan	  te	  pakken.	  Wat	  volgt	  
is	  een	  summier	  overzicht	  van	  enkele	  standpunten	  die	  verschillende	  theoretici	  
binnen	  dit	  debat	  innemen.	  
	   	  Torill Mortensen stipt in het vierde hoofdstuk van haar boek Perceiving play: 
the art and study of computergames meteen al een belangrijk probleem aan wanneer 
wij games met kunst gaan vergelijken. Kunst wordt binnen de maatschappij gezien als 
een vorm van expressie van de kunstenaar en kan zodoende onder de vrijheid van 
meningsuiting en uitdrukking worden geschaard. Games worden gezien als 
entertainment en worden bijvoorbeeld gekeurd wat betreft een leeftijdsgrens op 
eenzelfde manier waarop films ook worden gekeurd. De dichotomie zorgt ervoor dat 
gewelddadige games als PostaI 2 en Super Columbine Massacre RPG! als 
controversieel en niet wenselijk worden gezien, omdat het hier vermaak betreft 
(Mortensen, 2009; 79). Zouden games als kunst worden gezien, dan zou de 
controversiële inhoud veel makkelijker geaccepteerd zijn, mits de intentie van de 
maker natuurlijk het overbrengen van een boodschap is middels aanstootgevende 
inhoud en de gewelddadigheid binnen het spel niet voor zich spreekt. Controversiële 
en offensieve expressies maken zeker deel uit van wat als kunst kan worden gezien, 
maar ze worden geen kunst omdat ze louter controversieel zijn. Aan de andere kant 
zorgen offensieve werken er wel voor dat de argumenten voor kunst scherp gehouden 
worden, omdat zij nieuwe ideeën over wat ‘mooi’, ‘goed’ en ‘menselijk’ is aan de 
kaak stellen (Ibid.; 80). Mortensen haalt een tweede argument aan dat strijdt voor de 
acceptatie van games als kunst binnen de maatschappij. Ze haalt de cultureel 
socioloog Pierre Bourdieu aan die in zijn werk Distinction duidelijk aangeeft dat er 
een overeenkomst bestaat tussen culturele preferenties, sociale status en kunst.  
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Kunstenaars hebben volgens Bourdieu de macht om de grenzen tussen deze culturele 
elementen aan de kaak te stellen en te strijden naar nieuwe grenzen van wat als kunst 
kan worden gezien. Wanneer games eenzelfde status binnen de maatschappij zouden 
krijgen, dan zou er een groter maatschappelijke acceptatie bestaan rond het maken 
van games en het spelen ervan. Ook zou het een grotere creatieve vrijheid betekenen 
voor de producenten van games (Ibid.; 81).  
  De acceptatie van een massamedium als games als zijnde een vorm van kunst 
raakt eveneens het academische vraagstuk dat bestaat rond de fenomenen ‘high’ en 
‘low’ art. Adorno en Horkheimer geven in hun werk The culture industry: 
Enlightenment as mass deception aan dat de massamedia de waarde van ‘high’ art 
bagatelliseren. Zij zijn van mening dat eigenschappen als spontaniteit, fantasie en 
uitdrukkingskracht binnen de cultuur verloren gaan wanneer deze voor een massaal 
publiek worden geproduceerd (Adorno & Horkheimer, 1993; 34). Adorno en 
Horkheimer geven de film aan als medium dat verantwoordelijk kan worden gezien 
voor het dalende niveau in culturele traditie. Echter, de cinema kan eveneens als 
kunstvorm worden gezien. Ook binnen de filmindustrie zijn voorbeelden te vinden 
met een diepe artistieke gelaagdheid en er zijn voorbeelden aan te geven van films die 
simpelweg ter vermaak aangeboden worden. Orson Welles heeft met zijn film 
CITIZEN KANE (Welles, 1941) een werk geproduceerd dat zeker als kunst kan worden 
gezien. Kan hetzelfde gezegd worden van een film als RAMBO (Stallone, 2008)? 
Hoewel cinema als een kunstvorm wordt gezien en er zelfs hele academische 
faculteiten aanzijn gewijd, is er binnen deze kunstvorm ook ruimte voor allebei deze 
voorbeelden, terwijl de notie van welke van de twee voorbeelden als kunst kan 
worden gezien, wellicht niet omstreden is. 
  Games hebben veel gemeen met films. Games worden door commissies op 
hun inhoud beoordeeld op een manier die ook voor de beoordeling van films wordt 
gebruikt. Het zijn allebei multimedia, in de zin dat verschillende zintuigen worden 
aangesproken wanneer we een film kijken of een game spelen. Het zijn meer ‘actieve’ 
media, ze vragen enige interactie met de beschouwer/speler. Schilderijen en 
beeldhouwwerken kunnen alleen bekeken worden en de reactie van de beschouwer is 
puur intrinsiek. Bij films wordt er eveneens gebruik gemaakt van muziek en 
geluidseffecten om de beelden kracht bij te zetten. Games zijn echter volledig uniek 
in het feit dat zij een constante input nodig hebben van de speler om te vorderen in het 
spel. Doet de speler niets, dan zal het spel ook niet verder gaan. Loopt iemand weg uit 
de bioscoop wanneer er een film draait, dan zal deze gewoon door blijven draaien, 
ongeacht of die persoon terug komt of niet. Er zijn gamedesigners dit elementaire 
verschil tussen games en cinema miskennen en interactieve films proberen te maken. 
Een goed voorbeeld is de Metal Gear Solid-reeks van de Japanse gamedesigner Hideo 
Kojima. Kojima is een groot cinemafanaat en zijn games zijn voor een groot deel 
interactieve films. De daadwerkelijke gameplay is binnen zijn games ondergeschikt 
aan de tussenfilmpjes die soms wel een veertigtal minuten kunnen duren. Maakt dit 
dat Kojima’s games slechte spellen zijn? Nee, absoluut niet, de uitvoering ligt 
namelijk in lijn met de bedoeling van de maker zelf. Wordt de inbreng van de speler 
in dit soort games te veel gereduceerd? Ik denk van wel. Games kunnen zich juist 
onderscheiden van andere media en kunstvormen door de performatieve natuur van 
het spelelement. 
  Henry Jenkins erkent in zijn stuk ‘Games, the new lively art’ het belang van 
het performatieve onderdeel in games. Hij onderstreept dat de interactie van de speler 
datgene is wat games uniek maakt ten opzichte van andere media en dat dit onderdeel 
gebruikt moet worden in academische discussies om aan te geven dat games uniek 
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zijn in dat aspect (Jenkins in: Raessens & Goldstein, 2005; 180). Jenkins legt 
eveneens de nadruk op het feit dat de performativiteit van de speler in een game van 
nature gelimiteerd is. In die zin is een game nog altijd geregisseerd. Een speler kan 
een grote mate van vrijheid in het spel beleven door te gaan en te staan waar hij/zij dat 
wilt, de daadwerkelijke ervaring en de voortgang/uitkomst van de game is nog steeds 
een construct dat is uitgedacht en geïmplementeerd door de ontwikkelaar. Juist deze 
balans is volgens Jenkins het aller belangrijkst om een juiste mate van performativiteit 
te creëren binnen de spelwereld: “It is a tricky balancing act, making the player aware 
of the challenges they confront, and at the same time, insuring they have the resources 
necessary to overcome those challenges.  (...) The players need to feel that they can 
run faster, shoot more accurate , jump further and think smarter than in their everyday 
life and it is this expansion of the player’s capacity that accounts for the emotional 
intensity of most games (Ibid.; 82).” 
  Het is bijzonder moeilijk om een antwoord te geven op de vraag of games wel 
of niet als kunst kunnen worden beschouwd. Toch doet Brett Martin een poging om 
een sluitend antwoord te geven in zijn artikel ‘Should videogames be viewed as art?’. 
Martin komt uiteindelijk tot de conclusie dat er “belangrijke games zijn gemaakt maar 
dat geen van hen als kunst kunnen worden beschouwd (Martin, 2007; 209)”. Hij 
erkent echter de waarde van videogames en geeft aan dat er een aantal games op weg 
is om afkeuring van de kunstwereld jegens games in twijfel te trekken. Volgens 
Martin moet het publiek een open geest hebben en erkennen dat games het potentieel 
hebben om uit te groeien tot een kunstvorm. De grootste reden dat games nog niet als 
kunst worden erkent, ligt volgens Martin in het feit dat games relatief gezien nog een 
heel jong medium is. Het is een kwestie van tijd tot het medium “volwassen wordt en 
dat het werk van artiesten wordt beoordeeld op de artistieke waarde en niet op het 
medium waarin het werk wordt gepresenteerd (Ibid.)”. Volgens Ernest Williams (die 
zich bezig houdt met hetzelfde vraagstuk) moet er ook iets veranderen wat betreft de 
intentie van gameontwikkelaars en de manier van beoordelen van games. Volgens 
Williams moeten games niet alleen ‘plezier’ als doelstelling hebben, maar moeten 
ontwikkelaars op zoek gaan naar minder “simplistische manier van vermaak 
(Williams, 2007; 263)”. Williams streeft hier echter wel zijn doel voorbij, aangezien 
we binnen de academische theorie (Huizinga, Callois) juist hebben vastgesteld dat 
plezier een onontbeerlijk onderdeel van het spel op zich is. Williams geeft ook aan dat 
er iets moet veranderen wat betreft de kritiek op videogames. Games moeten het 
subject worden van “oprechte kritiek. Ze moeten bestudeerd en geanalyseerd worden 
als zijnde oprechte aspecten van cultuur. Kritieken moeten verder gaan dan louter 
productrecensies (Ibid.; 264)”. Bij deze laatste opvatting sluit ik mij volledig aan; 
games zijn legitieme cultuurartefacten en verdienen de daarbij horende erkenning. 
  Er is in de academische wereld veel interesse voor het debat tussen games en 
kunst. Zoals aangegeven in dit hoofdstuk zijn er verschillende variabelen waaraan een 
game moet kunnen voldoen wil het als een kunstvorm gezien worden. Vooral het 
performatieve element, wat uniek is voor games ten opzichte van andere media, kan 
goed op een kunstzinnige manier worden gebruikt. Ik wil geenszins zeggen dat games 
per definitie kunst zijn. Ik ben wel met menig theoreticus als Mortensen en Jenkins 
eens dat er zeker voorbeelden van games zijn die als een kunstvorm kunnen worden 
gezien en dat er games zijn die alleen maar als vermaak dienen, net zoals er films zijn 
die zowel als vermaak en kunstvorm kunnen dienen. Het volgende hoofdstuk 
illustreert deze laatste stelling door de analyse van een aantal games die het 
performatieve potentieel van het spel optimaal gebruiken en mijns inziens als een 
vorm van performance art kunnen worden gezien. 
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3.	  Voorbeelden	  van	  playformance	  

Nu	  de	  theorie	  is	  uitgestippeld	  wat	  betreft	  de	  definitie	  van	  playformance,	  is	  het	  
zaak	  om	  te	  kijken	  naar	  voorbeelden	  van	  games	  die	  gezien	  kunnen	  worden	  als	  
uitingen	  van	  playformance.	  De	  selectie	  is	  subjectief,	  aangezien	  ik	  een	  handvol	  
games	  heb	  uitgekozen	  die	  mijns	  inziens	  het	  beste	  voldoen	  aan	  de	  term	  
playformance.	  Er	  zijn	  allicht	  meerdere	  voorbeelden	  te	  noemen	  van	  games	  die	  
onder	  deze	  noemer	  kunnen	  worden	  geschaard	  en	  de	  volgende	  selectie	  dient	  
alleen	  als	  illustratief	  voorbeeld.	  	  

3.1	  Flower	  

Het	  eerste	  voorbeeld	  is	  de	  game	  Flower,	  geproduceerd	  door	  het	  bedrijf	  
thatgamecompany.	  Flower	  werd	  op	  12	  februari	  2009	  gelanceerd	  via	  het	  
PlayStation	  Network,	  een	  online	  distributiedienst	  die	  alleen	  via	  Sony’s	  
PlayStation	  3	  is	  te	  benaderen.	  In	  Flower	  neemt	  de	  speler	  de	  rol	  aan	  van	  een	  
bloemblaadje.	  Door	  middel	  van	  de	  SIXAXIS-‐controller	  van	  de	  PlayStation	  3	  te	  
bewegen	  in	  bepaalde	  richtingen,	  bestuurt	  de	  speler	  de	  wind	  die	  het	  
bloemblaadje	  kan	  laten	  vliegen.	  Het	  doel	  van	  het	  spel	  is	  het	  verzamelen	  van	  meer	  
bloemblaadjes	  door	  bloemen	  aan	  te	  raken	  met	  de	  windstroom.	  Vergaart	  de	  
speler	  genoeg	  bloemblaadjes,	  dan	  verandert	  de	  aanvankelijk	  grauwe	  en	  grijze	  
wereld	  in	  een	  keurrijk	  paradijs.	  De	  speler	  krijgt	  voor	  de	  rest	  niets	  te	  weten	  over	  
een	  achterliggend	  verhaal	  en	  ook	  de	  manier	  van	  spelen	  wordt	  niet	  uitgelegd,	  er	  
wordt	  een	  beroep	  gedaan	  op	  de	  intuïtieve	  ervaring	  van	  de	  speler	  zelf.	  	  

	  
	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
De	  ervaring	  van	  de	  speler	  in	  Flower	  ligt	  volledig	  besloten	  in	  het	  spelen	  van	  de	  
game	  zelf.	  Er	  wordt	  minimaal	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  narratieve	  constructie	  
die	  de	  game	  ondersteunt	  en	  de	  manier	  van	  spelen	  is	  zo	  simpel	  mogelijk	  
gehouden,	  eigenlijk	  wordt	  er	  maar	  een	  enkele	  knop	  in	  het	  hele	  spel	  gebruikt;	  de	  
knop	  die	  de	  wind	  sneller	  laat	  waaien.	  Alle	  bewegingen	  worden	  geregistreerd	  
door	  middel	  van	  de	  bewegingsgevoelige	  controller	  van	  de	  PlayStation	  3.	  De	  
performativiteit	  in	  het	  spel	  speelt	  duidelijk	  de	  hoofdrol.	  Natuurlijk	  kan	  er	  een	  
verhaal	  bedacht	  worden	  dat	  correspondeert	  met	  de	  bedoeling	  van	  het	  spel.	  	  

Flower	  (bron:	  www.arstechnica.com)	  	  



	   16	  

De	  wereld	  in	  Flower	  leeft	  en	  wordt	  kleurrijk	  naarmate	  de	  speler	  vordert	  in	  het	  
spel,	  maar	  het	  ‘waarom’	  blijft	  verder	  onbelicht.	  De	  game	  weet	  op	  een	  subtiele	  
manier	  het	  belang	  van	  de	  natuur	  aan	  te	  kaarten	  en	  de	  gevaren	  die	  de	  
expansiedrift	  van	  de	  mens	  met	  zich	  meebrengt.	  Dat	  laatste	  sentiment	  is	  echte	  
volledig	  persoonlijk;	  de	  makers	  van	  de	  game	  impliceren	  nergens	  dat	  dat	  
bewustwordingsproces	  het	  uiteindelijke	  doel	  is.	  	  
	  	   De	  game	  Flower	  weet	  zich	  op	  die	  manier	  te	  vestigen	  als	  argument	  voor	  de	  
ludologen	  in	  het	  bestaande	  debat	  dat	  gaande	  is	  tussen	  de	  ludologen	  en	  
narratologen.	  De	  narratologen	  geven	  aan	  dat	  games	  in	  feite	  nauw	  verbonden	  zijn	  
aan	  het	  narratief	  en	  dat	  games	  geanalyseerd	  zouden	  moeten	  worden	  middels	  
narratologie.	  Echter,	  de	  ludologen	  zijn	  van	  mening	  de	  games	  bestudeerd	  moeten	  
worden	  aan	  de	  hand	  van	  de	  gameplay	  en	  niet	  zozeer	  de	  narratieve	  constructie	  
binnen	  het	  spel	  zelf.	  	  Hoewel	  er	  een	  debat	  lijkt	  te	  zijn	  tussen	  deze	  twee	  kampen,	  
geeft	  Gonzalo	  Frasca	  aan	  dat	  de	  twee	  elkaar	  absoluut	  niet	  uitsluiten.	  Volgens	  
hem	  is	  radicalisering	  van	  deze	  twee	  termen	  zinloos	  en	  is	  het	  debat	  dus	  ook	  op	  
niets	  gefundeerd	  (Frasca,	  2003;	  92-‐93).	  Hoewel	  ik	  het	  eens	  ben	  met	  Frasca	  dat	  
narratologie	  en	  ludologie	  elkaar	  niet	  hoeven	  uit	  te	  sluiten,	  is	  Flower	  mijns	  inziens	  
een	  perfect	  voorbeeld	  van	  een	  game	  waarin	  een	  narratief	  zo	  goed	  als	  ontbreekt	  
en	  het	  spel	  volledig	  is	  gecentreerd	  rond	  de	  performatieve	  ervaring	  van	  de	  speler	  
in	  de	  spelwereld	  zelf.	  De	  beloning	  voor	  de	  speler	  zit	  hem	  in	  de	  fluctuatie	  van	  de	  
spelwereld	  en	  niet	  de	  vordering	  van	  het	  verhaal.	  De	  playformance	  in	  Flower	  zit	  
hem	  vooral	  in	  deze	  performatieve	  constructie;	  er	  wordt	  op	  een	  geheel	  nieuwe	  
manier	  vorm	  gegeven	  aan	  de	  motivaties	  van	  de	  speler	  en	  diens	  representatie.	  De	  
speler	  is	  een	  bloemblaadje,	  geen	  personage	  met	  een	  achterliggend	  verhaal.	  Door	  
de	  minimale	  input	  om	  de	  game	  te	  spelen,	  wordt	  de	  speelervaring	  gelijkgetrokken	  
met	  de	  gebeurtenissen	  op	  het	  scherm.	  De	  bewegingen	  van	  de	  speler	  
corresponderen	  direct	  met	  de	  gebeurtenissen	  in	  de	  spelwereld,	  de	  manier	  van	  
input	  van	  de	  speler	  is	  tot	  een	  minimum	  beperkt.	  De	  gameplay	  is	  zo	  puur	  mogelijk	  
gehouden	  om	  de	  speelervaring	  zo	  direct	  mogelijk	  over	  te	  brengen	  naar	  de	  speler;	  
de	  performativiteit	  van	  de	  speler	  staat	  voorop	  en	  het	  is	  deze	  opzienbarende	  
constructie	  binnen	  Flower	  dat	  zorgt	  voor	  de	  unieke	  spelervaring.	  	  

3.2:	  Limbo	  

Een	  ander	  voorbeeld	  dat	  voor	  de	  zaak	  van	  de	  ludologen	  strijdt	  binnen	  het	  debat	  
waar	  Frasca	  over	  schrijft	  is	  de	  game	  Limbo.	  Net	  als	  Flower	  is	  Limbo	  een	  game	  
waarin	  de	  performativiteit	  van	  de	  speler	  zelf	  centraal	  staat	  en	  de	  narratieve	  
drijfveer	  in	  het	  spel	  zo	  goed	  als	  niet	  aanwezig	  is;	  wederom	  een	  duidelijk	  
voorbeeld	  dat	  er	  wel	  degelijk	  een	  verschil	  bestaat	  tussen	  games	  die	  het	  
hoofdzakelijk	  van	  een	  narratieve	  doelstelling	  moeten	  hebben	  en	  games	  die	  
volledig	  drijven	  op	  de	  performativiteit	  van	  de	  speler	  in	  de	  spelwereld.	  	  Limbo	  
werd	  21	  juli	  2010	  uitgebracht	  voor	  de	  Xbox	  360	  via	  het	  Xbox	  Live	  Arcade-‐
netwerk	  van	  Microsoft.	  In	  Limbo	  speelt	  de	  speler	  een	  klein	  jongetje	  in	  een	  
grauwe,	  donkere	  wereld.	  De	  vormgeving	  valt	  meteen	  op	  wanneer	  je	  de	  game	  
speelt;	  de	  wereld	  van	  Limbo	  bestaat	  louter	  uit	  monochrome	  zwarttinten	  en	  alles	  
is	  weergegeven	  als	  een	  silhouet.	  Het	  enige	  aanknopingspunt	  wat	  betreft	  een	  
verhaal	  in	  Limbo	  is	  te	  vinden	  in	  de	  omschrijving	  van	  de	  game	  voordat	  je	  hem	  
aanschat	  op	  het	  netwerk.	  	  
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Jij	  bent	  een	  jongen	  die	  op	  zoek	  is	  naar	  zijn	  zusje.	  Waarom	  je	  zusje	  daar	  zit,	  wie	  
het	  jongetje	  precies	  is	  en	  in	  wat	  voor	  wereld	  hij	  beland	  is,	  wordt	  nergens	  
duidelijk	  gemaakt.	  Het	  personage	  beweegt	  van	  links	  naar	  rechts	  over	  het	  scherm	  
en	  moet	  zodoende	  afgronden	  overspringen,	  berenvallen	  ontwijken	  en	  de	  
zeldzame	  vijand	  verslaan	  door	  middel	  van	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  omgeving.	  
Gaandeweg	  vindt	  de	  speler	  enkele	  puzzels	  op	  zijn	  pad	  die	  opgelost	  kunnen	  
worden.	  Vaak	  is	  het	  een	  kwestie	  van	  proberen,	  aangezien	  de	  game	  eveneens	  
spaarzaam	  is	  in	  het	  geven	  van	  aanwijzingen.	  Het	  spelpersonage	  zal	  vaak	  sterven	  
en	  meestal	  gebeurt	  dat	  op	  een	  gruwelijke	  manier.	  

	  
Limbo	  (bron:	  www.overallsite.com)	  

In	  feite	  speelt	  Limbo	  met	  de	  grondbeginselen	  van	  wat	  een	  spel	  precies	  is.	  
Eigenlijk	  is	  de	  game	  helemaal	  niet	  leuk	  om	  te	  spelen.	  De	  speler	  krijgt	  geen	  
narratieve	  aanleiding	  van	  wat	  de	  drijfveer	  van	  het	  personage	  is	  en	  de	  game	  lijkt	  
met	  de	  eindeloze	  vallen	  en	  gevaren	  in	  de	  omgeving	  de	  speler	  continu	  tegen	  te	  
werken.	  De	  grauwe	  natuur	  van	  de	  game	  overstemt	  de	  gameplay	  en	  is	  opzettelijk	  
ernstig	  gehouden,	  de	  game	  drijft	  op	  ernst.	  De	  game	  is	  leuk	  zoals	  het	  ‘leuk’	  is	  om	  
een	  horrorfilm	  te	  kijken.	  De	  unheimische	  sfeer	  in	  de	  game	  zorgt	  voor	  spanning	  en	  
hoewel	  de	  speler	  eindeloos	  vaak	  lijkt	  te	  sterven,	  is	  het	  overwinnen	  van	  de	  
obstakels	  de	  beste	  vorm	  van	  beloning	  die	  je	  kunt	  verwachten	  in	  het	  spel.	  Zelfs	  
nadat	  je	  de	  game	  hebt	  uitgespeeld	  en	  het	  verhaal	  nog	  steeds	  niet	  duidelijk	  is,	  voel	  
je	  een	  band	  met	  het	  jonge	  spelpersonage.	  Hij	  en	  jij	  hebben	  de	  gruwelen	  van	  
Limbo	  overwonnen.	  Er	  bestaat	  een	  sociale	  connectie	  tussen	  speler	  en	  
spelpersonage.	  De	  game	  is	  minimalistisch	  in	  de	  breedste	  zin	  van	  het	  woord.	  
Zwart	  en	  wit	  zijn	  de	  enige	  kleuren	  in	  de	  wereld,	  elke	  vorm	  van	  detail	  mist,	  een	  
verhaal	  is	  volledig	  absent	  en	  er	  is	  geen	  sprake	  van	  muzikale	  begeleiding.	  Limbo	  is	  
volledig	  gebouwd	  op	  de	  ervaring	  van	  de	  speler	  zelf,	  het	  contact	  met	  het	  
spelfiguur	  en	  de	  resulterende	  gameplay.	  De	  vijandigheid	  van	  de	  spelwereld	  en	  de	  
diep	  grimmige	  sfeer	  van	  het	  spel	  zouden	  eigenlijk	  afstotend	  moeten	  zijn,	  maar	  
het	  zijn	  juist	  deze	  elementen	  die	  de	  speler	  in	  de	  spelwereld	  opslokken.	  	  
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Limbo	  is	  een	  perfect	  voorbeeld	  van	  een	  game	  waarin	  de	  performativiteit	  de	  enige	  
drijfveer	  is	  om	  de	  game	  te	  voltooien.	  De	  ervaring	  in	  de	  spelwereld	  is	  het	  enige	  
dat	  telt.	  Playformance	  in	  optima	  forma.	  

3.3	  Braid	  

Een	  heel	  andere	  game	  die	  in	  de	  gameplay	  alle	  gevestigde	  tradities	  binnen	  
videogames	  op	  hun	  kant	  gooide,	  is	  Braid.	  Braid	  werd	  op	  6	  augustus	  2008	  
gelanceerd,	  eveneens	  via	  het	  Xbox	  Live	  Arcade-‐netwerk.	  De	  game	  is	  volledig	  
ontworpen	  door	  grafisch	  kunstenaar	  en	  programmeur	  Jonathan	  Blow.	  Braid	  is	  
een	  platformspel	  dat	  voor	  het	  grootste	  gedeelte	  bestaat	  uit	  het	  overbruggen	  van	  
hindernissen	  door	  te	  springen	  en	  te	  rennen.	  De	  gameplay	  van	  Braid	  gaat	  echter	  
een	  heel	  stuk	  dieper.	  De	  speler	  beschikt	  namelijk	  over	  de	  mogelijkheid	  om	  tijd	  in	  
de	  game	  te	  stopen,	  vooruit	  te	  spoelen	  of	  terug	  te	  draaien.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  
fouten	  van	  de	  speler	  in	  het	  spel	  worden	  hersteld	  en	  kunnen	  puzzels	  opgelost	  
worden.	  Hoe	  de	  game	  gespeeld	  wordt	  is	  uniek	  te	  noemen	  en	  vormt	  het	  kloppend	  
hart	  van	  Braid.	  Deze	  manier	  van	  spelen	  daagt	  je	  als	  speler	  uit	  om	  de	  conventies	  
van	  gameplay	  binnen	  het	  platformgenre	  volledig	  te	  herdenken.	  In	  klassieke	  
platformgames	  als	  Super	  Mario	  World	  was	  er	  een	  vaste	  lijn;	  van	  links	  naar	  rechts,	  
net	  als	  het	  fenomeen	  tijd	  moest	  je	  van	  punt	  A	  naar	  punt	  B	  in	  een	  lineaire	  lijn.	  
Braid	  geeft	  de	  speler	  het	  gereedschap	  in	  handen	  om	  deze	  traditie	  volledig	  te	  
herschrijven,	  naar	  gelang	  de	  speler	  dat	  wilt.	  De	  dood	  is	  niet	  meer	  eindig,	  maar	  
zodra	  het	  fout	  gaat,	  laat	  de	  manipulatie	  van	  tijd	  het	  toe	  om	  de	  fout	  te	  herstellen.	  
Braid	  geeft	  een	  volledig	  nieuwe	  dimensie	  aan	  het	  fenomeen	  ‘tijd’	  en	  welke	  rol	  tijd	  
speelt	  in	  de	  game.	  	  

	  

Braid	  stelt	  belangrijke	  elementen	  van	  het	  spel	  aan	  de	  kaak;	  niet	  langer	  speelt	  het	  
spel	  zich	  af	  binnen	  een	  bepaalde	  tijdsbestek	  (deze	  kan	  immers	  naar	  wens	  
aangepast	  worden)	  en	  omdat	  de	  spelwereld	  onder	  invloed	  van	  tijdsmanipulatie	  
ook	  verandert,	  staat	  de	  vaste	  plek	  waarin	  de	  spelwereld	  zich	  bevindt	  ook	  niet	  
vast.	  De	  performativiteit	  van	  de	  gameplay	  stelt	  het	  grondbeginsel	  van	  het	  spel	  an	  
sich	  aan	  de	  kaak	  en	  daagt	  uit	  tot	  nieuwe	  definities	  van	  begrippen	  als	  ruimte	  en	  
tijd	  en	  welke	  invloed	  deze	  twee	  elementaire	  facetten	  op	  de	  spelwereld	  hebben.	  
Ook	  dat	  is	  een	  voorbeeld	  van	  playformance;	  het	  niet	  voor	  lief	  nemen	  van	  
gevestigde	  regels	  en	  binnen	  de	  performativiteit	  van	  het	  spel	  streven	  naar	  nieuwe	  
definities.	  Net	  als	  in	  Limbo	  speelt	  het	  verhaal	  een	  zeer	  kleine	  rol	  in	  Braid.	  De	  
speler	  weet	  alleen	  dat	  het	  spelpersonage	  Tim	  heet	  en	  dat	  hij	  een	  prinses	  wilt	  
redden	  van	  een	  monster.	  	  

Braid	  (bron:	  www.indiedoes.it)	  	  
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Blow	  heeft	  aangegeven	  dat	  hij	  verhaal	  in	  de	  game	  zo	  simpel	  mogelijk	  heeft	  willen	  
houden,	  zodat	  de	  aandacht	  van	  de	  speler	  geheel	  gericht	  zou	  zijn	  op	  de	  gameplay	  
en	  het	  fenomeen	  tijdsmanipulatie.	  Blow	  is	  van	  mening	  dat	  de	  speler	  “beloond	  
moet	  worden	  in	  de	  ervaring	  zelf,	  in	  plaats	  van	  een	  verhaal	  dat	  gedwongen	  aan	  de	  
speler	  wordt	  gevoerd”	  (Hill,	  2007).	  	  

3.4:	  Rez	  

Tot	  nu	  toe	  zijn	  er	  games	  besproken	  die	  het	  vooral	  van	  de	  gameplay	  moeten	  
hebben	  als	  het	  gaat	  om	  het	  performatieve	  element	  in	  het	  spel.	  Als	  het	  gaat	  om	  de	  
samensmelting	  van	  video,	  audio	  en	  interactie,	  dan	  is	  Rez	  zonder	  twijfel	  het	  beste	  
voorbeeld.	  Games	  zijn	  uniek	  in	  de	  zin	  dat	  de	  speler	  zelf	  invloed	  heeft	  op	  de	  
spelwereld	  zelf.	  Het	  wordt	  interessanter	  wanneer	  de	  speler	  ook	  invloed	  heeft	  op	  
het	  uiterlijk	  en	  de	  muzikale	  begeleiding	  van	  het	  spel.	  Rez	  werd	  in	  2001	  
uitgebracht	  voor	  SEGA’s	  laatste	  spelconsole,	  de	  Dreamcast.	  De	  game	  is	  het	  
geesteskindje	  van	  de	  Japanse	  gamedesigner	  Tetsuya	  Mizuguchi	  en	  zijn	  bedrijf	  Q	  
Entertainment.	  Het	  spel	  heeft	  om	  te	  beginnen	  een	  unieke	  visuele	  stijl.	  De	  digitale	  
avatar	  van	  de	  speler	  is	  een	  figuur	  dat	  is	  opgebouwd	  uit	  een	  draadmodel.	  De	  
avatar	  vliegt	  door	  de	  spelwereld	  dat	  eveneens	  is	  opgebouwd	  uit	  geometrische	  
draadmodellen	  in	  allerlei	  felle	  kleuren.	  	  De	  speler	  selecteert	  verschillende	  doelen	  
door	  een	  knop	  ingedrukt	  te	  houden	  en	  een	  cursor	  over	  de	  vijanden	  heen	  te	  laten	  
gaan.	  Laat	  de	  speler	  de	  knop	  los,	  dan	  worden	  er	  projectielen	  afgevuurd	  die	  de	  
geselecteerde	  doelen	  vernietigen.	  Doet	  de	  speler	  het	  goed,	  dan	  wordt	  de	  wereld	  
om	  hem	  heen	  kleurrijker,	  doet	  hij	  het	  slecht,	  dan	  wordt	  de	  spelwereld	  grauw.	  Het	  
uiterlijk	  is	  op	  zijn	  minst	  uniek	  te	  noemen;	  Rez	  is	  misschien	  wel	  het	  best	  te	  
omschrijven	  als	  een	  werk	  van	  Wassily	  Kadinsky	  dat	  tot	  leven	  is	  gekomen.	  De	  
wereld	  van	  Rez	  bestaat	  uit	  geometrische	  vormen	  met	  een	  palet	  van	  felle	  kleuren.	  	  
De	  overeenkomst	  tussen	  het	  uiterlijk	  van	  de	  game	  en	  de	  schilderijen	  van	  
Kandinsky	  is	  opvallend.	  

	  
Rez	  (bron:	  www.gamespot.com)	  
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De	  muzikale	  begeleiding	  van	  Rez	  is	  een	  minimale	  elektronisch	  ritme.	  De	  
gameplay-‐elementen	  in	  het	  spel	  corresponderen	  met	  bepaalde	  geluidstonen	  en	  
zo	  creëert	  de	  speler	  zelf	  als	  het	  ware	  de	  soundtrack	  in	  het	  spel.	  Worden	  er	  veel	  
doelen	  geraakt,	  dan	  worden	  er	  steeds	  meer	  muzikale	  elementen	  toegevoegd	  en	  
ontstaat	  een	  heel	  nieuw	  ritme.	  Dit	  element	  maakt	  Rez	  zo’n	  unieke	  ervaring.	  De	  
interactie	  van	  de	  speler	  heeft	  niet	  alleen	  invloed	  op	  het	  gedrag	  van	  zijn	  avatar,	  
maar	  op	  de	  hele	  audiovisuele	  ervaring.	  Er	  worden	  meerdere	  zintuigen	  betrokken	  
bij	  de	  interactie	  van	  de	  speler.	  Er	  ontstaat	  een	  vorm	  van	  synesthesie,	  wat	  
omschreven	  kan	  worden	  als	  de	  stimulering	  van	  een	  cognitief	  zintuig,	  welke	  leidt	  
tot	  de	  (onvrijwillige)	  stimulatie	  van	  een	  tweede	  cognitief	  zintuig	  (Cytowic	  et	  al.,	  
2009;	  309).	  	  Audio	  heeft	  in	  Rez	  een	  heel	  andere	  functie	  dan	  in	  de	  meeste	  
videogames.	  Audio	  wordt	  meestal	  in	  games	  gebruikt	  op	  een	  diëgetische	  manier;	  
de	  speler	  weet	  middels	  geluiden	  zichzelf	  een	  positie	  te	  geven	  binnen	  de	  
spelwereld	  en	  dat	  versterkt	  de	  immersieve	  illusie.	  In	  Rez	  is	  de	  audio	  een	  inherent	  
onderdeel	  geworden	  van	  de	  performativiteit	  van	  de	  speler.	  Performance	  en	  de	  
speelervaring	  zelf	  zijn	  onlosmakelijk	  met	  elkaar	  verbonden	  en	  hebben	  directe	  
invloed	  op	  elkaar.	  Het	  geluid	  in	  Rez	  is	  onderdeel	  van	  het	  expressieve	  vocabulaire	  
en	  zodoende	  is	  de	  rol	  om	  het	  ‘echte’	  aan	  te	  geven	  in	  het	  spel	  verloren	  gegaan,	  een	  
unicum	  binnen	  Japans	  speldesign	  (Huber,	  2007;	  215).	  
	  	   Rez	  is	  wellicht	  het	  beste	  praktische	  voorbeeld	  wat	  aangedragen	  kan	  
worden	  van	  playformance.	  Het	  volledige	  spel	  is	  om	  de	  interactie	  van	  de	  speler	  
met	  de	  spelwereld	  heen	  gebouwd	  en	  de	  performance	  van	  de	  speler	  heeft	  een	  
directe	  invloed	  op	  zowel	  de	  muzikale	  begeleiding	  als	  het	  visuele	  element	  van	  de	  
game.	  De	  speler	  creëert	  continu	  gebeurtenissen	  die	  maar	  enkele	  momenten	  
binnen	  de	  spelwereld	  bestaan.	  Er	  bestaat	  een	  constante	  interactie	  met	  de	  speler	  
en	  die	  interactie	  heeft	  continu	  invloed	  op	  praktisch	  elk	  element	  van	  het	  spel.	  Er	  
ontstaat	  als	  het	  ware	  een	  verbinding	  tussen	  spel	  en	  speler	  waarin	  de	  manier	  van	  
input	  lijkt	  te	  verdwijnen.	  Play	  en	  performance	  worden	  één	  in	  Rez.	  
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Conclusie	  

In	  zijn	  boek	  Everything	  Bad	  is	  Good	  for	  You	  breekt	  Steven	  Johnson	  een	  lans	  voor	  
videogames.	  Hij	  vraagt	  zich	  af	  waarom	  het	  nog	  steeds	  een	  medium	  is	  dat	  door	  
een	  grote	  groep	  mensen	  met	  de	  nek	  wordt	  aangekeken.	  Games	  komen	  vaker	  
negatief	  dan	  positief	  	  in	  het	  nieuws	  en	  meer	  dan	  eens	  wordt	  de	  vergelijking	  
gemaakt	  tussen	  gewelddadige	  games	  en	  geweldsincidenten	  waar	  games	  als	  
inspiratie	  zouden	  hebben	  gediend.	  	  Johnson	  poneert	  de	  volgende	  stelling:	  wat	  als	  
games	  eerder	  uitgevonden	  waren	  dan	  boeken,	  wat	  zou	  dan	  de	  reactie	  op	  het	  
lezen	  van	  boeken	  zijn?	  Volgens	  Johnson	  zou	  die	  reactie	  er	  ongeveer	  zo	  uit	  
hebben	  gezien:	  “Reading	  books	  chronically	  understimulates	  the	  senses.	  (...)	  Only	  
a	  small	  portion	  of	  the	  brain	  devoted	  to	  processing	  written	  language	  is	  activated	  
during	  reading,	  while	  games	  engage	  the	  full	  range	  of	  the	  sensory	  and	  motor	  
cortices”	  (Johnson,	  2005;	  19).	  Het	  wordt	  tijd	  dat	  games	  als	  volwaarde	  culturele	  
objecten	  worden	  gezien	  als	  zodanig	  worden	  geanalyseerd.	  Games	  worden	  
binnen	  de	  academia	  al	  behandeld,	  maar	  ook	  daar	  is	  men	  nog	  op	  zoek	  naar	  
geschikte	  theoretische	  discoursen	  om	  games	  binnen	  te	  plaatsen.	  Binnen	  de	  
academische	  wereld	  is	  het	  vraagstuk	  of	  games	  kunst	  kunnen	  zijn	  behoorlijk	  
populair.	  Veel	  schrijvers	  hebben	  zich	  aan	  dit	  vraagstuk	  gewaagd,	  maar	  geen	  van	  
allen	  is	  het	  gelukt	  om	  hier	  een	  antwoord	  op	  te	  geven.	  
	  	   Ik	  pretendeer	  niet	  dat	  ik	  weet	  wat	  kunst	  precies	  is	  en	  dat	  ik	  het	  antwoord	  
heb	  op	  de	  vraag	  of	  games	  kunst	  zijn.	  Wat	  ik	  wel	  van	  mening	  ben,	  is	  dat	  sommige	  
games	  zeker	  als	  kunstvorm	  kunnen	  worden	  gezien.	  Games	  zijn	  een	  interactief	  
medium	  en	  weten	  zich	  door	  deze	  unieke	  eigenschap	  te	  onderscheiden	  van	  de	  
cinema	  of	  de	  literatuur.	  Binnen	  deze	  paper	  ben	  ik	  op	  zoek	  gegaan	  in	  hoeverre	  
deze	  interactie	  gezien	  kan	  worden	  als	  performativiteit	  en	  concreter:	  hoe	  games	  
gezien	  kunnen	  worden	  als	  een	  vorm	  van	  performance	  art	  en	  welke	  games	  als	  
voorbeelden	  daarvoor	  kunnen	  dienen.	  Ik	  ben	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  de	  
raakvlakken	  die	  de	  theoretische	  discoursen	  binnen	  de	  performance	  art	  en	  
nieuwe	  media	  hebben.	  Zodoende	  heb	  ik	  een	  nieuw	  theoretisch	  subject	  
geïntroduceerd;	  playformance,	  het	  gebied	  waar	  performance	  art	  en	  games	  elkaar	  
overlappen.	  Ik	  ben	  me	  bewust	  van	  het	  feit	  dat	  de	  termen	  ‘performance	  art’,	  
‘performativiteit’	  en	  ‘play’	  beperkt	  binnen	  deze	  paper	  zijn	  gebruikt.	  Alle	  facetten	  
van	  deze	  termen	  belichten	  was	  onmogelijk	  met	  het	  zicht	  op	  de	  lengte	  van	  de	  
paper	  en	  zodoende	  heb	  ik	  de	  termen	  gedestilleerd	  tot	  de	  theoretische	  basis	  die	  
voor	  dit	  onderzoek	  van	  belang	  was.	  
	  	   Playformance	  is	  een	  vorm	  van	  performativiteit,	  maar	  is	  boven	  alles	  nog	  
steeds	  verbonden	  aan	  het	  spel.	  Het	  is	  de	  interactie	  met	  de	  speler,	  de	  connectie	  
tussen	  speler	  en	  spel	  die	  alleen	  bestaat	  op	  het	  moment	  dat	  de	  game	  wordt	  
gespeeld.	  Playformance	  staat	  buiten	  het	  echte	  leven	  en	  verenigt	  de	  echte	  wereld	  
met	  de	  spelwereld.	  Playformance	  creëert	  een	  connectie	  tussen	  avatar	  en	  speler,	  
zonder	  dat	  daar	  een	  narratieve	  reden	  voor	  nodig	  is.	  De	  speler	  is	  voor	  de	  game	  
wat	  het	  publiek	  is	  voor	  een	  performatieve	  kunstenaar.	  De	  performance	  bestaat	  
in	  het	  moment	  dat	  hij	  wordt	  opgevoerd.	  Houdt	  de	  speler	  op	  met	  het	  spelen	  van	  
een	  game,	  dan	  verdwijnt	  eveneens	  de	  playformance.	  Het	  medium	  games	  is	  uniek	  
in	  de	  zin	  dat	  er	  interactie	  bestaat	  tussen	  diegene	  die	  het	  medium	  consumeert	  en	  
het	  medium	  zelf.	  Playformance	  maakt	  gebruik	  van	  deze	  unieke	  eigenschap	  en	  het	  
kan	  dus	  binnen	  geen	  enkel	  ander	  medium	  toegepast	  worden.	  	  
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	  	   In	  het	  derde	  hoofdstuk	  heb	  ik	  een	  viertal	  games	  besproken	  die	  mijns	  
inziens	  exemplarisch	  zijn	  voor	  het	  begrip	  playformance.	  Al	  deze	  games	  maken	  op	  
een	  unieke	  manier	  gebruik	  van	  de	  interactie	  met	  de	  speler	  en	  creëren	  zo	  een	  
immersieve	  gameplay-‐ervaring	  met	  een	  minimum	  aan	  narratief.	  Flower	  
reduceert	  de	  inputmethode	  tot	  een	  minimum	  en	  reflecteert	  zo	  de	  performance	  
van	  de	  speler	  direct	  in	  de	  game	  zelf.	  Limbo	  laat	  ons	  nadenken	  over	  de	  
grondbeginselen	  van	  het	  spelprincipe	  door	  een	  spelomgeving	  te	  creëren	  die	  in	  
de	  eerste	  plaats	  helemaal	  niet	  leuk,	  maar	  juist	  vijandig	  lijkt.	  Juist	  door	  de	  enorme	  
beproevingen	  die	  de	  speler	  met	  minimale	  voorkennis	  moet	  doorstaan,	  ontstaat	  
er	  een	  band	  tussen	  spelpersonage	  en	  speler.	  Braid	  tart	  op	  geheel	  eigen	  wijze	  de	  
begrippen	  die	  bestaan	  rond	  tijdsverloop	  en	  spelwereld	  en	  geeft	  de	  speler	  het	  
gereedschap	  in	  handen	  om	  deze	  definities	  naar	  eigen	  inzicht	  te	  herschikken.	  	  Rez	  
is	  het	  perfecte	  voorbeeld	  van	  een	  game	  waarin	  audio,	  graphics	  en	  performance	  
naadloos	  samenvloeien	  en	  samen	  een	  geheel	  unieke	  synesthetische	  ervaring	  
creëren.	  De	  performativiteit	  van	  de	  speler	  heeft	  in	  Rez	  een	  directe	  invloed	  op	  het	  
spelverloop	  en	  in	  theorie	  zal	  dus	  geen	  enkele	  speelbeurt	  hetzelfde	  zijn.	  Naast	  de	  
unieke	  performatieve	  ervaringen	  die	  deze	  games	  bieden,	  weten	  ze	  zich	  eveneens	  
allemaal	  te	  onderscheiden	  door	  hun	  uiterlijk.	  Braid	  en	  Limbo	  komen	  misschien	  
wat	  overeen	  wat	  betreft	  spelopzet,	  de	  monochrome	  spelwereld	  van	  Limbo	  lijkt	  in	  
geen	  enkel	  opzicht	  op	  de	  zachte,	  pastelkleurige	  omgevingen	  die	  in	  Braid	  te	  
vinden	  zijn.	  
	  	   Elk	  van	  deze	  games	  geven	  op	  een	  geheel	  eigen	  wijze	  betekenis	  aan	  de	  
term	  playformance.	  Het	  zijn	  games	  die	  de	  grenzen	  van	  het	  medium	  verleggen.	  
Het	  zijn	  elektronische	  spellen	  die	  niet	  in	  de	  eerste	  plaats	  gemaakt	  zijn	  om	  
vermaak	  te	  bieden,	  maar	  daadwerkelijk	  de	  speler	  middels	  interactie	  willen	  
betrekken	  bij	  het	  spelverloop.	  Naar	  mijn	  mening	  kunnen	  deze	  games	  gezien	  
worden	  als	  kunstvormen.	  Ik	  zeg	  niet	  dat	  alle	  games	  als	  kunt	  worden	  gezien,	  net	  
zoals	  ik	  niet	  beweer	  dat	  alle	  films	  kunst	  zijn,	  terwijl	  cinema	  toch	  een	  
gerespecteerde	  kunstvorm	  is.	  Ik	  hoop	  wel	  aangegeven	  te	  hebben	  dat	  games	  meer	  
bieden	  dan	  aanvankelijk	  vaak	  wordt	  gedacht	  en	  dat	  ze	  een	  grondige	  analyse	  en	  
een	  plaats	  in	  de	  cultuurhistorie	  meer	  dan	  waard	  zijn.	  Het	  is	  een	  jong	  medium	  en	  
is	  het	  is	  aan	  de	  ontwikkelaars	  om	  de	  mogelijkheden	  van	  games	  verder	  uit	  te	  
diepen	  en	  zo	  playformance	  nog	  beter	  te	  benutten.	  	  
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