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UDK: 794-028.23:316.72

Kristina EGUMENOVSKA: DEZORIENTACIJA LOGIKE:  
O POETIKI GESTE VIDEOIGER
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 8–21

Članek poda analizo videoiger z vidika igralnega procesa in njegove 
unikatno dinamične konfiguracije (psihološko/semiotske, estetske, poten-
cialno politične). Analiza se najprej posveti dvema glavnima izzivoma, ki se 
kažeta kot odločilni razlog za omenjeno osredotočenost analize, nato pa 
definira videoigre v razmerju do kaligrafskih praks, s katerimi si delijo isto 
formalno vprašanje. Nenazadnje, članek obravnava specifičen vpliv mange 
(japonske stripovske umetnosti) na obliko(vanost) videoiger in njihove 
semiotične dinamike. Formalno in tematsko analiza prikazuje, da videoigre 
povzemajo način, kako se spopademo s svetom skozi gestualni režim jezika 
in imaginacije. 

Ključni pojmi: imaginacija, (virtualno posredovan) jezik, gesta, poetika, 
igra, manga, tragična subjektivnost

UDK 794-028.23:159.964.2

Goran VRANEŠEVIĆ: SKRIVNOST PUSTOLOVŠČIN:  
PSIHOANALITSKA POANTA KAZANJA V PREMINULEM ŽANRU 
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 22–42

Članek analizira splošno značilnost nekoč izredno popularnega žanra 
pustolovskih videoiger, ki je doživel svoj vrhunec s serijo Monkey Island. 
Kljub številnim poskusom oživljanja tega žanra se je njegov čas nedvoumno 
iztekel. Razloge za to lahko iščemo v različnih razvojnih, ekonomskih in poj-
movnih posebnostih, vendar je bila konec koncev njegova lastna struktu-
ra tista, ki ga je pokopala. Ta žanr je bil vse od svojega nastanka prežet z 
neodpravljivim protislovjem, zaradi česar ga lahko brez zadržkov uvrstimo 
ob bok psihoanalitični teoriji; stremel je hkrati po nečem preveč in prema-
lo. Po eni strani so avanture namreč utemeljene na predpostavki, da so vse 
možnosti znotraj igre že vnaprej predvidene, tako da je igralec potreben 
samo zato, da prehodi že zarisano pot. Po drugi strani pa se je žanr razvil 
ravno skozi eksperimentiranje z igralnim mehanizmom, kjer kontingentna 
dejanja kazanja retroaktivno spodkopljejo nujnost omenjenih vnaprej pri-
pravljenih delovanj. 

Ključni pojmi: pustolovske igre, kazanje, protislovje, Lacan, pomen
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UDK 794-028.23:364.632

Kaja POTEKO: »POSKUSITI ZNOVA. SPODLETETI ZNOVA. SPODLETETI 
BOLJE.«: O SAMODESTRUKTIVNEM NASILJU V VIDEOIGRAH
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 43–58

Članek podaja analizo razmerja med nasiljem v videoigrah in njihovim 
domnevnim podaljškom v fizičnem svetu. Prvi del članka podaja kritiko 
kavzalnega razmerja med obema tipoma nasilja skozi teoretsko refleksijo 
razmerja med diskurzom in nasiljem. Omenjena kavzalnost je nadalje pro-
blematizirana skozi razlikovanje konceptov reprezentacije in performativ-
nosti. Drugi in zadnji del članka se premakne k razlagi igranja nasilnih vide-
oiger: uporabi psihoanalitski koncept nagona smrti in ga poveže z užitkom 
v igranju. 

Ključni pojmi: videoigre, nasilje, diskurz, performativnost, fantazma, 
užitek, nagon smrti

UDK 794-028.23:316.72

Aleksander Sašo Slaček BRLEK: ZNOTRAJ DUHA STROJA: 
RAZISKOVALNA ŠTUDIJA IGRALCEV VIDEOIGRE STREET FIGHTER IV
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 59–71

V članku raziskujem spletne skupnosti igralcev igre Street Fighter IV. Z 
opazovanjem brez udeležbe analiziram načine, na katere igralci vzpostav-
ljajo odnos z igro in konstruirajo izkušnjo igranja. Analiza razkriva, da so 
igralci igre Street Figther IV globoko vpleteni v mehaniko igre. V razpravah 
analizirajo tehnične podrobnosti algoritma igre in razvijajo terminologijo, 
ki pokriva tako tehnične kot strateške vidike igre. Za napredovanje v igri 
morajo igralci neprestano uriti svoje motorične sposobnosti in reflekse ter 
zasnovati strategijo in se naučiti predvidevati poteze nasprotnika.

Ključni pojmi: videoigre, Street Fighter IV, spletne igralske skupnosti
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UDK 794-028.23:323.28

Mirt KOMEL: ORIENTALIZEM V ASSASSIN’S CREED: 
SAMOORIENTALIZACIJA AŠAŠINOV OD PREDHODNIKOV MODERNEGA 
TERORIZMA DO OKCIDENTALIZIRANIH HEROJEV
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 72–90

Članek podaja analizo prve videoigre iz niza dolge in popularne 
Ubisoftove franšize Assassin’s Creed (2007–) z namenom prikaza skladnosti 
in razlik glede na podobne primere orientalizma v videoigrah. Če orientali-
zem tradicionalno slika negativno sliko orientalnega Drugega nasploh in t. i. 
ašašinov še posebej (ti se pogosto povezujejo z ekstremizmom in s teroriz-
mom), je v videoigri Assassin’s Creed na delu neka specifična samoorienta-
listična subverzija, ki namesto negativne diskvalifikacije mediira pozitivno 
identifikacijo z arabsko-islamskim Drugim. Članek zato predlaga natančen 
pregled orientalističnih in samoorientalističnih elementov v obravnavani 
videoigri z vidika kulturnih študij, da bi lahko odgovoril na vprašanje, kako 
je mogoče, da so ašašini, tradicionalno razumljeni kot predhodniki moder-
nega terorizma, postali heroični protagonisti zahodne videoigre. 

Ključni pojmi: Assassin’s Creed, videoigre, kulturne študije, Orientalizem, 
samoorientalizem, Bartol, Alamut

UDK 316.722:794-028.23

Eva VRTAČIČ: VELIKE ZGODBE VIDEOIGER:  
CIVILIZACIJA SIDA MEIERJA
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 91–105

Sid Meier’s Civilization je popkulturni artefakt, ki je dober primer za pre-
mislek o kulturnih razlikah, znanosti in ekonomiji; predstavlja nam kozmo-
loški sistem Zahoda, ki vsaj od razsvetljenstva naprej sloni na (post-)impe-
rialni, (post-)kolonialni in etnocentričnih političnih tradicijah. Antropološko 
informirana in s strani kulturnega relativizma in postkolonialnih študij nav-
dahnjena kritika Civilizacij vodi do vprašanja problematičnega sporočila 
videoigre, ki utrjuje razsvetljenske ideale razuma in logike, zgoščeno vsebo-
vane v pojmu napredka kot univerzalnega in unilinearnega procesa, med-
tem ko druge civilizacije portretira kot divjake. 

Ključni pojmi: Sid Meier’s Civilization, kolonializem, imperializem, 
znanstveni napredek, etnocentrizem
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UDK 524.8:794-028.23

Natalija MAJSOVA: VESOLJE V KIBERPROSTORU ALI KIBERPROSTOR V 
VESOLJU? KJE IN KAKO MISLITI VESOLJE V VIDEOIGRAH: ORIS
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 106–122

V besedilu obravnavamo odnos med kiberprostorom in vesoljem. 
Izhajamo iz presenetljive ugotovitve, da ne glede na izobilje videoiger, ki 
se domnevno dogajajo v vesolju, znanstvene in strokovne literature o tem 
fenomenu praktično ni. Nato preučimo implikacije, ki bi jih vpeljava kon-
cepta vesolja imela za videoigre, če bi prej kritično preučili koncept vesolj-
skega imaginarija. To analizo nato soočimo z videoigrami, ki se domnevno 
odvijajo v vesolju, pri čemer zastavljamo vprašanja, ki so jih v študije videoi-
ger vpeljali pionirji t. i. prostorskega obrata. Na podlagi analize zagovarjamo 
tezo, da imajo videoigre, ki se odvijajo v vesolju, z vesoljem pravzaprav zelo 
malo skupnega. Slednjega gre bolj upravičeno iskati v igrah, ki se odvijajo v 
t. i. alternativnih svetovih.

Ključni pojmi: vesolje, videoigre, kiberprostor, prostorski obrat, fantas-
tika onkraj znanosti

 

UDK 004.946:070(497.4)

Igor VOBIČ, Lea DVORŠAK, Mojca VTIČ: DIGITALNE IGRE IN 
NOVINARSTVO: ŠTUDIJA PRIMERA NOVIČARSKE IGRE SLOVENSKEGA 
POLITIČNEGA TEDNIKA – MLADININA FOJBA 2000
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 123–142

S prevzemanjem kulturnega pristopa članek proučuje konvergenčne 
dinamike med novinarstvom in digitalnimi igrami ter analizira, kako lahko 
igre presegajo zabavo in upovedujejo nedavne dogodke, komentirajo druž-
beno dogajanje in uresničujejo druge uredniške cilje. Študija primera se 
ukvarja z novičarsko igro Fojba 2000 političnega tednika Mladina in pri pro-
učevanju uporablja analizo proceduralne retorike in poglobljene intervjuje 
z Mladininimi uredniki, novinarji in razvijalci igre. Analiza nakazuje vzorce 
koordinirane medpodjetne produkcije, polisemični značaj novinarske igre 
kot oblike komuniciranja ter raznolikost percepcij o njenem družbenem 
pomenu v Mladininem uredništvu in zunaj njega. 

Ključni pojmi: novičarske igre, novinarstvo, digitalne igre, konvergenca, 
Mladina, Slovenija
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UDK 004.946:323.212

Nika MAHNIČ: IGRIFIKACIJA POLITIKE: ZAČNI NOVO IGRO!
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 143–161

Članek predstavi digitalni pripomoček imenovan »igrifikacija« in možno-
sti njene uporabe na področju politike. Igrifikacija je uporabljena za pove-
čanje participacije in razumljena kot možno zdravilo proti politični aliena-
ciji. V kontekstu participatorne kulture pristopamo k fenomenom zbiranja 
množic, zamegljene meje med delom in užitkom in praktično rabo digital-
nih videoiger, ki dejansko učijo sodelovanja. Članek zavrača zavrnitev teh-
nologije po Hannah Arendt in kliče po rekonfiguraciji in dislokaciji javne 
sfere. Navkljub utopističnemu podtonu vleče paralele med Foucaultovo 
panoptično utopijo in igrabilno javno sfero. 

Ključni pojmi: igrifikacija, participatorna kultura, igrabilna politika, 
politična alienacija, ludifikacija kulture

UDK 316:794-028.23-053.2

Franc TRČEK: »SVET MINECRAFTA JE KUBIČEN«: 
LEGOKOCKE ZA E-OTROKE?
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 1, str. 162–178

Članek se začne s kratko analizo razvoja kibersociologije v Sloveniji, 
konča pa z ugotovitvijo, da je ta sfera raziskovanja premalo razvita na obmo-
čju kvalitativnega raziskovanja vsakdanjega informacijskega življenja, še zla-
sti življenja otrok. Avtor nato poda študijo primera biografij mladih igralcev 
(otrok in mladostnikov) igre Minecraft, ki jo uporabi za argumentacijo teze, 
da je igra pomemben prostor socializacije in samoustvarjalnosti otrok in 
mladostnikov, ki je omejena izključno z ustvarjalnimi mejami tega e-peskov-
nika. 

Ključni pojmi: Minecraft, neodvisna videoigra, e-otroška kreativnost, 
kibersociologija, metoda pripovedovanja


