
Rafinată în regiunea Bordeaux, ultima recoltă a studioului 
Asobo surprinde scena franceză a jocurilor video din 2019 
prin amploarea propunerii sale. A Plague Tale: Innocence 
este un joc cu alura unei istorisiri din genul noir care ames-
tecă aventura și investigația pe fundal istoric. Acesta spune 
povestea tragică a doi orfani, Amicia și Hugo De Rune, vic-
timele flagelului Inchiziției și ale Morții Negre în Evul Me-
diu. Deși jocul nu este un documentar despre Războiul de 
o sută de ani, studioul s-a inspirat atât din istoria universa-
lă, cât și din cea regională, pentru a-și construi universul și 
narațiunea. Coordonată de Olivier Ponsonnet, regia artisti-
că a jocului A Plague Tale se bazează pe surse de inspirație 
despre care cu greu ne-am putea imagina că ar  fi de găsit 
în altă parte decât în jocurile video. Este adevărat că artis-
tul francez imaginează un univers vizual romantic inspirat 
direct din clasicismul pictural al lui Claude Lorrain (1600-
1682), Johannes Vermeer (1632-1675) și Rembrandt (1606-
1669). Cu toate acestea, el revendică referințe estetice mai 
contemporane, capabile să sublinieze oroarea, urmând 
exemplul artiștilor plastici Zdzisław Beksiński (1929-2005) 
și Hans Ruedi Giger (1940-2014).
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ASOBO
A PLAGUE TALE : INNOCENCE



„Scopul acestei imagini a fost de a descrie un moment 
obișnuit în care sunt implicate cele două personaje prin-
cipale, Hugo și Amicia, frate și soră, undeva la marginea 
domeniului familiei. Suntem scăldați într-o lumină caldă. 
Ipostazele protagoniștilor sunt simple și degajă candoa-
re. Paleta de culori și lumina aurie a apusului au fost îm-
prumutate din picturile clasice ale secolului al XVII-lea, în 
care transpare această blândețe ireală impregnată de 
melancolie. Acestui romantism aparent i se opune o for-
mă de neliniște: silueta întunecată a copacului din prim-
plan ocupă o mare parte din imagine. Prezența sa modi-
fică raportul perceput al compoziției: formatul devine 
mai pătrat, mai strâmt, aproape oprimant. Acesta per-
turbă lectura naturală a imaginii: ochiul privitorului nu 
poate evada în mod natural înainte, ci se lovește de 
această obscuritate. Asemeni personajelor noastre, care 
dau piept cu greutățile ce le așteaptă.”

Olivier Ponsonnet, director artistic
©2019 Asobo Studio, Focus Home Interactive. All rights reserved

ASOBO
A PLAGUE TALE : INNOCENCE



LA BELLE GAMES
THE WANDERER: FRANKENSTEIN’S CREATURE

Pentru a o celebra pe scriitoarea Mary Shelley și cei două 
sute de ani ai romanului său gotic Frankenstein sau Pro-
meteul modern (1818), studioul La Belle Games a ales să 
realizeze o adaptare interactivă a romanului. Ne oferă ast-
fel ocazia de a întruchipa celebra creatură a savantului 
Frankenstein, o ființă fără memorie și fără familie, în căuta-
rea propriei identități. Dar cum transpui în imagini modul 
în care acesta descoperă lumea și pe sine? Regia artistică a 
lui Charles Boury este concepută tocmai pentru a traduce 
evoluția interioară a personajului: culorile mediilor de joc 
simulează, în mod simbolic, efectele pe care acuarela le 
are pe o pânză albă, iar nuanțele lor variază în funcție de 
natura complexă a sentimentelor acestuia. Prin jocul ca-
merei de filmat și prin scara compozițională, se instalează 
o estetică a sublimului care subliniază profunda solitudine 
și micimea creaturii în fața forțelor naturii. Echipa artistică 
a studiat în mod firesc adaptările cinematografice și ilus-
trațiile lui Frankenstein (Bernie Wrightson, James Whale) 
înainte de a se îndepărta de acestea, Charles Boury inspi-
rându-se succesiv din peisajele germane și franceze ale lui 
Friedrich, Corot, Robert, Deshayes, sau din minunatele ilus-
trații ale lui Gustave Doré și Alan Lee.

Marine Macq, Pixel Life Stories
©2021 Marine Macq Pixel Life Stories



LA BELLE GAMES
THE WANDERER: FRANKENSTEIN’S CREATURE

„Scena lacului este un moment narativ cheie în jocul 
nostru. Este singurul moment în care împrumutăm din 
imaginile cunoscute, conforme cu așteptările populare 
legate de mitul lui Frankenstein, acela al unui monstru 
înfricoșător. Dezvoltarea grafică a acestei secvențe ne-a 
condus spre alegea unei reprezentări foarte precise a 
creaturii: mai multe chipuri au fost schițate înainte de a 
ajunge la rezultatul final, un amestec subtil între portre-
tele pictorului Francis Bacon și cele ale caricaturistului 
Bernie Wrightson. Cu toate acestea, chiar și acest portret 
care nu se întrevede decât din reflexiile apei era prea 
precis pentru noi, care am refuzat înclinațiile macabre 
ale altor lucrări ancorate în imaginarul colectiv. Așa că 
am ales în cele din urmă reprezentarea înspăimântă-
toare a unui craniu, simbol al morții. Ocupând întregul 
ecran, acesta i se înfățișează jucătorului, îl surprinde și îl 
copleșește.”

Charles Boury, regizor artistic
©2019 La Belle Games Studio, ARTE. All rights reserved



SWING SWING SUBMARINE
SEASON AFTER FALL

Season After Fall este un joc de platforme produs de stu-
dioul Swing Swing Submarine. În inima unei păduri de 
basm, jucătorul întruchipează o vulpe care deține „pute-
rea anotimpurilor”, o abilitate magică care îi permite să 
schimbe cursul timpului după bunul său plac. Animalul 
trece de la un anotimp la altul, în timp ce în jurul său lu-
mea se transformă, atât din punct de vedere plastic, cât și 
mecanic. Opera răspunde astfel unei configurații spațiale 
particulare pe care o numim estetică „biomică”: acest ter-
men se referă la mediile virtuale ale căror organizare spa-
țială și ludică simulează legile fizice care guvernează lu-
mea reală pentru a constitui tot atâtea ecosisteme 
estetice. Regizor artistic și concept artist, Géraud Soulié 
s-a inspirat din pictorii impresioniști francezi pentru a con-
strui un univers grafic specific fiecărui anotimp, formele 
de concept art utilizate pentru medii folosind palete bo-
gate și vibrante. A împrumutat de asemenea limbajul for-
mal al unor concept artists americani renumiți, cum ar fi 
Eyvind Earle (Frumoasa din pădurea adormită, Disney, 
1959), în special în stilizarea copacilor care servesc drept 
platforme pentru jucători. 
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SWING SWING SUBMARINE
SEASON AFTER FALL

„Intenția din spatele acestei imagini a fost în principal de 
a combina culoarea și materialul unei picturi tradiționa-
le cu conceptul de „pădure”, ierarhizându-mi în același 
timp informațiile. Trăsăturile de pensulă energice și apa-
rente pun în scenă bogăția unei plimbări prin pădure: 
este prezentată latura sălbatică a locului, dar și primi-
rea caldă pe care o poate evoca. Nu am vrut să împin-
gem prea departe gradul de detaliu, pentru a menține 
un aspect brut în abordarea texturii. Așadar, deși de obi-
cei încep o lucrare în alb-negru pentru a-mi stabili com-
poziția, aici am introdus culoarea direct, cu tușe mari de 
pensulă, până când am obținut atmosfera dorită. Prin 
gestionarea volumelor, a formelor și a luminii din com-
poziție, am creat câteva zone de respirație. În cele din 
urmă, am adăugat-o și pe vulpea noastră, personajul 
principal al jocului, pentru a completa compoziția și 
pentru a pune accentul pe imagine.”

Géraud Soulié, regizor artistic
©2016 Swing Swing Submarine, Focus Home Interactive. All rights reserved



NOVA-BOX
ACROSS THE GROOVES

Cunoașteți povestea lui Alice, a cărei viață este dată peste 
cap după ce descoperă un vinil misterios cu proprietăți 
magice? Across the Grooves este cel mai recent roman 
grafic interactiv al Nova-box, un studio din Bordeaux speci-
alizat în visual novel din 2013. Producător al unor jocuri na-
rative ancorate într-o realitate distorsionată, Nova-box îm-
prumută din gramatica cinematografică și din cea a 
benzilor desenate franco-belgiene pentru a zdruncina co-
durile unui gen mult timp dominat de producțiile japone-
ze. Modul în care își însușesc mediul videoludic, punându-l 
în slujba unor lucrări intime și experimentale, îi plasează 
într-o filiație care se revendică din Noul Val al cinematogra-
fiei franceze, în general, și din opera lui Claude Chabrol, în 
special. Cu ajutorul ilustratoarei Mélanie Ertaud, regizorul 
artistic Nicolas Fouqué optează pentru un stil grafic impre-
sionant, a cărui colorimetrie evoluează în funcție de alege-
rile narative ale jucătorilor. Călătoria de documentare făcu-
tă prin mai multe capitale europene le-a permis să adune 
materialul fotografic necesar pentru a da credibilitate po-
veștii magice a scenaristului Geoffroy Vincens.
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NOVA-BOX
ACROSS THE GROOVES

„Pentru această imagine, care apare chiar la sfârșitul 
poveștii, am vrut să evocăm transcendența personajului 
nostru principal, Alice, care trece de cealaltă parte a 
oglinzii, ca să spunem așa. Influențele estetice sunt mul-
tiple. Pe de o parte, desigur, suprarealismul cu juxtapu-
nerea diferitelor elemente vizuale la scări mult distorsio-
nate. Pe de cealaltă parte, iconografia astronomiei din 
perioada Renașterii, cu reprezentările sale simbolice ale 
sistemului solar. Ilustrația noastră se referă la sintagma 
„Muzica sferelor”, chiar dacă aici planetele sunt repre-
zentate sub forma unor discuri de vinil, ca niște lumi so-
nore care trebuie explorate. Dinamismul compoziției 
este dat de mișcarea personajului care se scufundă ca 
într-un ocean muzical, undele provocate de ciocnire ge-
nerând cercuri concentrice care evocă canelurile unui 
disc de vinil.”

Nicolas Fouqué, regizor artistic
©2020 Nova-box Studio. All rights reserved



SPIDERS
GREEDFALL

Suntem în secolul al XVII-lea. Suprapopulată, „Lumea Ve-
che”, cândva înfloritoare, este afectată de poluare și de o 
molimă cunoscută sub numele de Malichor, considerată 
incurabilă. Dar, în timp ce continentul moare și își pierde 
orice speranță, se povestește în șoaptă că ar exista niște 
creaturi mitologice care populează Teer Fradee, o insulă 
neatinsă, în mod misterios, de boală. În acest joc de roluri 
realizat de Spiders, GreedFall se bazează pe poveștile ma-
rilor exploratori pentru a-și clădi propria operă fantastică. 
În concordanță cu perioada istorică reprezentată, regizorul 
artistic și artistul conceptual Cyril Tahmassebi a ales un 
univers grafic baroc, care aduce un omagiu maeștrilor și 
pictorilor din Epoca de Aur, de care este profund îndrăgos-
tit. Procesul de creație al studioului  va determina echipele 
artistice să viziteze simultan colecțiile muzeelor Louvre și 
Quai Branly pentru a-și dezvolta cercetarea despre lumină 
și despre locuitorii din Teer Fradee. De asemenea, acestea 
vor face un popas și în atelierul parizian de costume Les 
Vertugadins (teatru și reconstituire istorică) pentru a con-
cepe stilul vestimentar al personajelor.
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SPIDERS
GREEDFALL

„Unul dintre primii pași în dezvoltarea tărâmului Gree-
dFall a fost să construim bazele vizuale ale universului 
nostru, care îmbină spații largi și culturi diverse, pentru a 
ne proiecta mai bine în el. Această imagine a fost una 
dintre primele care au fost produse și stabilește imediat 
tonul romantic al scenei: dezvăluie o lume antică în rui-
nă, care oferă totuși un licăr de speranță la orizont, și 
anume promisiunea explorării unei noi lumi. Maeștrii pic-
tori din secolul al XVII-lea reprezintă una dintre referințe-
le cheie în conturarea direcției noastre artistice. Am îm-
prumutat tehnica clar-obscurului, atât de dragă lui 
Rembrandt, folosind în același timp o dominantă aurie 
caracteristică Epocii de Aur, care a reprezentat o altă sur-
să de inspirație. Cât privește compoziția imaginii, aceas-
ta readuce în prim plan estetica sublimului, personajul 
întorcându-ne spatele pentru a contempla o natură în 
dezagregare.”

Cyril Tahmassebi, regizor artistic
©2019 Spiders Studio, Focus Home Interactive. All rights reserved



RIKODU
ERZEGOTH - GUARDIAN OF THE SACRED ALTAR

”Un joc video RPG hack and slash visceral, a cărui acțiune 
are loc într-o lume întunecată medievală fantastică. Un 
concept de artă de joc dezvoltat de Rikodu pentru o pre-
zentare.

Această piesă de artă conceptuală a fost creată pentru a 
ajuta la stabilirea obiectivelor vizuale pentru crearea lumii 
jocului. Estetica gotică, infernală, este inspirată de From-
Software și jocurile Diablo, împrumutând unele aspecte 
horror ale lucrărilor dark fantasy ale lui Zdzisław Beksiński”

Gabriel Tanko, artist principal



DARKANIA WORKS
LAST DAYS OF LAZARUS

”După sinuciderea mamei lor, Lazarus se întoarce acasă la 
sora lui, Lyudmila. Niște evenimente inexplicabile fac însă 
ca lumea și chiar realitatea să se prăbușească în jurul lui. 
Moartea care pândește la orice pas, un blestem care se răs-
pândește tot mai mult și elemente supranaturale îl aduc în 
pragul nebuniei, dar Lazarus reușește să meargă înainte 
pentru a afla adevărul despre familia sa.

Locația se numește: „Amphitheatrum Sapientiae Aeternae” 
(Amfiteatrul Înțelepciunii Eterne) și este inspirată dintr-o 
serie de gravuri pe tema alchimiei de Henrich Kkunrath. 
Masa de aici face parte dintr-un laborator mai mare, cu 
vase și obiecte ciudate. Eroul interacționează cu toate aces-
te elemente, dând frâu liber unor fenomene mistice care 
influențează cursul narațiunii. Scânteile de energie sunt 
prezentate sub numele de Energii necreate, acestea repre-
zentând, de fapt, natura și substanța dumnezeiască, care 
nu pot fi înțelese sau exprimate prin cuvinte. Elementele 
de frumusețe și de natură divină precum sunt acestea se 
împletesc cu capitole de groază, dând naștere, în inima ju-
cătorului, unui sentiment neașteptat de uimire spirituală.”

Poiana George Remus, artist
Titlul lucrării: Amphitheatrum Sapientiae Aeternae



ALIEN PIXEL STUDIOS
UNBOUND: WORLDS APART

”Unbound: Worlds Apart este un joc provocator, cu o atmo-
sferă deosebită, desenat de mână de tip puzzle-platformer, 
situat într-un univers în care toate lumile sunt conectate 
prin portaluri. Jucătorul îl controlează pe Soli, un mag ta-
lentat care are puterea de a deschide portaluri și controla 
proprietățile unice ale fiecărei lumi – printre înzestrările sale 
numărându-se gravitația inversă, manipularea timpului, su-
per-puterea și altele.

Când am creat această imagine m-am gândit la atmosfera 
sumbră și magică din vechile povești cu care am crescut. 
Am vrut să recreez același sentiment de teamă și pericol 
care pândește în lumile frumoase, dar totodată misterioa-
se. Spectatorul este invitat să se scufunde în această lume 
închipuită și să își imagineze povestea din spatele ei.”

Olga Ciob, artist principal
Titlul lucrării: Bazalt Entrance



STUCK IN ATTIC
NEAR-MAGE

”Near-Mage este un joc de aventură cu o narațiune boga-
tă, care împrumută puțin din ADN-ul jocurilor de tip ro-
le-playing, încercând astfel să îi atragă pe jucătorii hardco-
re ai genului, dar și pe cei mai noi. Aspectul Near-Mage 
împletește sensibilitățile moderne cu estetica locală tran-
silvăneană/românească. De la costume la arhitectură, am 
ales în mod natural toate elementele cu care am crescut. 
Lumile magice ale lui Rakus și ale Transylvanian Institute 
for Magick reprezintă o combinație eclectică de high și 
low fantasy, cu unele elemente steampunk, având totoda-
tă și un filon puternic de folclor local. În ceea ce privește 
personajele non-umane, ne-am bazat în principal pe crea-
turile mitice românești, încercând totodată să ne punem 
amprenta personală asupra fiecăreia dintre ele - nu vrem 
să fie niște clișee locale ambulante; fiecare personaj își are 
propria personalitate și nu este definit 100% de trăsăturile 
sale supranaturale.

Liviu Boar, artist principal



ANOMALY GAMES
THE FERMI PARADOX 

Tema jocului nostru este distanța. Distanța la nivel galactic; 
civilizații aflate la mii de ani-lumină una de alta; incapabile 
să știe dacă există alte forme de viață undeva. Jucătorul 
este și el la distanță, el este grădinarul galactic, singura en-
titate care este conștientă de formele de viață extraterestre 
care evoluează în societăți interstelare. Doar un observator 
deiform este conștient de luptele și catastrofele care se pe-
trec în paralel în toată galaxia. Până când, în cele din urmă, 
niște astronauți extratereștri pleacă într-o misiune interste-
lară pentru a găsi viață pe o altă stea și, multe generații mai 
târziu, descendenții lor își ating obiectivul îndepărtat și in-
tră în contact cu o altă civilizație. Extraterestrul nostru fără 
chip, în costumul lui spațial suprarealist, este unul dintre 
acești călători spațiali, care, în cele din urmă, a acaparat dis-
tanța. Contactul dintre două forme de viață sapiente este 
inevitabil. Va fi oare pașnic? Stilul pe tot parcursul filmului 
The Fermi Paradox este menit să pară îndrăzneț în culori și 
forme, așa cum se vede aici cu stilul foarte triunghiular al 
costumului spațial al extraterestrului cunoscut sub numele 
de „The Faceless”. Toate personajele au siluete foarte diferi-
te unele de altele pentru a sublinia faptul că viața poate lua 
direcții foarte diferite.

Anna Grinenko, artist
Titlul lucrării: The Faceless Space Traveller

©2021, Anomaly Games, The Fermi Paradox, All rights reserved



SLOW BROS.
HAROLD HALIBUT 

Harold Halibut este un joc narativ realizat ”handmade” despre 
prietenia și viața pe o navă spațială de mărimea unui oraș scu-
fundat într-un ocean extraterestru. Au trecut 250 de ani de 
când casa ta - o navă spațială asemănătoare unei arce - a fugit 
de pe Pământ în pragul războiului rece pentru a găsi o planetă 
locuibilă pe care să păstreze rasa umană. Sunteți Harold, un 
asistent de laborator pentru cercetătorul principal al navei, 
Jeanne Mareaux. În timp ce majoritatea locuitorilor navei s-au 
împăcat cu o viață la bordul navei scufundate, Mareaux încă 
lucrează neobosit pentru a găsi o modalitate de a părăsi plane-
ta. Oamenii ciudați și minunați de pe Fedora îl țin ocupat pe 
Harold până când o întâlnire fatidică îl aruncă într-o lume com-
plet necunoscută. Jocul a fost construit în primul rând în lu-
mea fizică, decoruri, personaje și toate cele. Aceste decoruri și 
păpuși de mărimea unei case de păpuși au fost apoi scanate 
3D și făcute interactive prin Unity.

Stilul pentru această piesă de concept art a fost selectat pentru 
claritate și distincție față de estetica din joc. La fel ca jocul în 
sine, este menit să transmită un sentiment profund de atmo-
sferă și imersiune, dar să se încheie, totuși, într-o notă amuzan-
tă și/sau ciudată. Așadar, în spațiu, adânc sub ocean, printre 
resturi de nave spațiale împrăștiate, un tip curăță ferestrele în 
timp ce șeful său citește o carte în pat.

Ole Tillmann, artist
Titlul lucrării: Miercuri, ziua 18252, îndepărtarea planctonului, apoi masa de prânz

©Unreleased, Slow Bros., All rights reserved 



LEA SCHÖNFELDER ȘI PETER LU
PERFECT WOMAN

Perfect Woman, un joc de dans creat de Lea Schönfelder și 
Peter Lu, este inspirat de chestionarele de personalitate om-
niprezente în revistele pentru femei și de rolurile feminine 
pe care acestea le definesc. Există atât de multe astfel de 
roluri care pun accentul pe aspecte legate de familie, carieră, 
experiență, sex și multe altele. Dar acestea nu pot caracteriza 
în niciun caz profunzimea și complexitatea vieții unei femei. 
Femeia Perfectă folosește aceste stereotipuri ca elemente 
de construcție pentru ca tu să fii propria ta femeie perfectă.
Jocul este structurat în niveluri progresive, fiecare reprezen-
tând o etapă diferită din viața unei femei. Începând de la 
etapa de copil, jucătorii trebuie să se posteze în fața unui 
Kinect pentru a imita diverse ipostaze care apar pe ecran. Cu 
cât un jucător reușește să mențină mai bine postura, cu atât 
mai „perfectă” este evaluarea lor pentru acel nivel.
 
Perfect Woman dispune de un arbore de decizie ramificat 
care servește la crearea unei narațiuni a vieții personajului. 
Alegerile din trecut pot face ca alegerile viitoare să fie mai 
dificile. Nu este întotdeauna posibil să fii perfect în fiecare 
etapă a vieții, iar acest lucru este perfect în regulă.

Lea Schönfelder, artist
Titlul lucrării: Perfect  woman

©2014, Lea Schönfelder și Peter Lu, All rights reserved 



JO-MEI
SEA OF SOLITUDE

Jucătorul controlează o tânără pe nume Kay care suferă de 
o singurătate atât de puternică încât sentimentele sale in-
terioare de disperare, furie și inutilitate se transformă în 
exterior și devine un monstru. În rolul lui Kay, jucătorul ex-
plorează un oraș aparent gol, inundat și creaturile sale sol-
zoase cu ochi roșii, pentru a descoperi de ce Kay însăși s-a 
transformat într-un monstru. Emoțiile ei se manifestă în 
monștri uriași care îi stau în cale, încercând să o ajute, dar 
și să o distrugă. Kay trebuie să interacționeze cu ei și să în-
țeleagă intențiile lor de bază pentru a depăși efectele ne-
gative ale acestor emoții. Jocul este în esență un dialog 
interior al unei persoane care încearcă să se împace cu 
propriile neajunsuri.

„Această piesă a fost creată pentru a descrie ciocnirea din-
tre doi dintre monștrii proeminenți din cadrul jocului. De-
oarece vremea este puternic legată de personaje și de 
emoțiile lor, o furtună a fost cea mai bună modalitate de a 
descrie un conflict între doi dintre ei. Furtuna mohorâtă și 
aspră ajută la transmiterea disperării și furiei lor și a luptei 
lor pentru a găsi o înțelegere.”

Sibylle Hell, artist
Titlul lucrării: The Parents’ Battle
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PAINTBUCKET GAMES
THROUGH THE DARKEST OF TIMES

Through the Darkest of Times este un joc de strategie care îți 
permite să joci un grup de rezistență în Berlin în timpul na-
zismului. Joci rolul unui lider al rezistenței și planifici și exe-
cuți acțiuni pentru a câștiga susținători și a slăbi regimul. 
Trebuie să echilibrezi moralul membrilor tăi, să obții resurse 
pentru a executa acțiuni și să eviți să fii prins de Gestapo. 

Xilogravurile și posterele din epoca „Expresionismului ger-
man” din anii 1920 au reprezentat sursa de inspirație pentru 
stilul artistic din „Through the Darkest of Times”. Naziștii au 
interzis arta modernă din anii dintre cele două războaie 
mondiale ca fiind negermană, așa-numita „artă degenerată 
- Entartete Kunst”. Am folosit lucrările acestor artiști ca refe-
rință pentru desenele noastre.

Concept art prezintă campania electorală pe străzile Berli-
nului, cu puțin timp înainte ca Hitler să ajungă la putere. 
Paleta redusă de culori în tonuri de gri și afișul roșu cu con-
trast ridicat conferă scenei acest aspect unic și grafic. Ochii 
personajelor principale - care luptă pentru partidul antina-
zist - se uită la tine.

Sebastian St. Schulz, artist
Titlul lucrării: Wahlkampf
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