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 În momentul de față, fenomenul cultural denumit “gaming” a luat atât de mare amploare, 

încât este imposibil să cuprinzi toată fenomenologia în câțiva termeni simpli. Scopul acestui studiu 

a fost ca, plecând de la principiul tabelului lui Mendeleev, să adaptez conceptul într-un mod similar 

pentru jocuri. În primă instanță, voi porni de la clasificarea jocurilor,  atât din punct de vedere al 

perspectivei, (First-Person, Third Person, God Game, Platformer) cât și din punct de vedere al 

poveștii (Horror, Action, Adventure). Numărul de genuri potențiale este greu de cuantificat deoarece 

în prezent asistăm la o creștere exponențială atât a numărului de utilizatori cât și a jocurilor pe care 

le putem juca. Viteza cu care mediul crește în contin-uare, diversificându-se mai mult decât putem 

noi parcurge în timp real, este o paradigmă pe care oamenii trebuie să o conștientizeze și să o 

folosească pentru a-și dezvolta anumite aptitudini. De aceea, unul dintre cele mai importante 

concepte descris în studiul de față este cel al lui Yu-Kai Chou, denumit de către acesta Octalysis, 

care servește ca unealtă de control a motivației individuale în raport cu diversele platforme existente 

în momentul de față (Face-book, Instagram, Whatsapp) și pe care o putem personaliza și adapta în 

acel tabel al lui Mendeleev de care vorbeam adineauri. Pornind de la forma octogonală (pe care 

cititorul o poate regăsi în capitolul despre Octalysis) și de la principiile propuse de Yu-Kai (White 

Hat, Black Hat, Left Brain, Right Brain) dar înlocuind conceptele originale cu unele pe care eu le 

consider ca fiind specifice gamingului (Game, Play, Mymetys, Catharsis, Immediacy, Hyper-

mediacy, Cinematography, Open World), obținem tabloul total al acestui mediu și deci 

Gesamtkunstwerk (engleză: a total artwork, română: spectacolul de artă totală).  

 Primul element pe care s-au bazat creatorii de jocuri de la începuturile acestui dome-niu a 

fost funcția jocurilor de a distra și de aceea, prima definiție pe care o voi aborda în acest context 

este cea a termenului englezesc de entertainment care se poate traduce cu ajutorul cu-vântului 

divertisment în limba română.   

 Voi folosi definițiile originale din engleză pentru a putea contextualiza mai bine evoluția lor 

în epoca jocurilor video. Țin să precizez că unii dintre termeni nu au corespondent direct în limba 

română și de aceea mă văd obligat să îi folosescjh  ca atare pe durata lucrării în cauză.  

 Capitolul 1 este o scurtă introducere în noua formă de artă propusă de această lucrare, 

respectiv “Jocurile Video” și o permutare a fenomenului gaming din sfera divertismentului în 

sfera de infotainment. În primul capitol avem de asemenea o serie de noțiuni teoretice pe care 

am încercat să le compilez într-o formă octogonală, propusă de unul dintre promotorii de 

drept al conceptului de Gamification - Yu-Kai Chou, conceptele definitorii ale acestui nou 

curent estetic: gaming. 



 Progresul tehnologic al echipamentelor a rafinat din punct de vedere estetic mediul digital,  

acesta fiind într-o permanentă evoluție, care crește cu o viteză considerabilă și care se mărește 

exponențial, devenind din ce în ce mai apropiate de aspectul cinematografic complex al filmelor.   

Fotorealismul este un dat în jocurile mai recent lansate, dar dintotdeauna, aspectul es-tetic a fost 

unul important pentru creatorii de jocuri. Creativitatea, în opinia mea, ia naștere din lipsă de resurse, 

iar din punct de vedere estetic, jocurile au ajuns la un fotorealism suprarealist întrucât, oricât de 

bine ar fi redate elementele realității în joc, poți oricând face distincția dintre un obiect fabricat în 

mediul digital și unul filmat. De asemenea, mi-am pro-pus să evidențiez felul în care care jocul 

video se diferențiează de film, pornind totuși de la aceeași structură rigidă pe care filmul (care își 

trage și el la rândul lui roadele din alte medii precum teatrul sau cărțile) o pune la dispoziție pentru 

toate mediile care recurg la o poveste liniară, subliniind astfel caracterul non-linear al noului mediu 

care ne-a fascinat mie și întregii mele generații copilăria.  

 Capitolul 2 se referă la anii de început ai acestei industrii și despre bătălia legală pe 

care au purtat-o Ralph Baer și Nolan Bushnell și impactul pe care această luptă a avut-o 

asupra industriei, atunci aflată la începuturi. Tot în acest capitol, găsim o analiză comparativă 

cu geneza industriei de film. Fascinația oamenilor pentru console și simulatoare a ținut 

această industrie pe o pantă ascendentă (“The Golden Age of Video Games”) până în punctul 

în care aceasta a suferit un colaps, în 1987, odată cu lansarea jocului “E.T.” produs de Atari în 

colaborare cu regizorul de film Steven Spielberg. 

 Supranumit de către istoricii domeniului, bunicul jocurilor video, Ralph Baer a fost cel care 

a încercat prin intermediul poziției într-o companie din New Hampshire (Sanders As-sociates) să 

dea naștere unei platforme legate în mod direct de televizor. Acesta lucra într-o unitate militară iar 

pentru marea majoritate a oamenilor alături de care acesta lucra, ceea ce el avea să inventeze 

(consola de jocuri pentru acasă, era “o joacă”)  

 “I-am adus la cunostință vicepresedintelui; știa ce se petrece și mă tot întreba, “Baer, încă 

te prostești cu chestiile alea (jocuri video)?” În primii câțiva ani și nu numai, am fost ținta unor 

remarci precum “Nu ne mai irosi banii.”  

 Când a început să curgă profitul, cu toții își aminteau cât de mult mi-au susținut proiec-tul. - 

Ralph Baer”42 

 Creativitatea se naște din lipsă de resurse, lucru care în situația de față era limpede ca fiind 

un dat al contextului după cum vom vedea că s-a întâmplat în special în contextul jocului Pong care 

a fost cel ce i-a consacrat pe cei din compania Atari deturnând-ul pe adevăratul pi-onier al industriei 



(Ralp Baer) copiindu-i ideea și perfecționând-o, folosindu-se de alte resurse dar canalizate în același 

scop.  

 Până când oamenii nu au văzut jocurile mecanice în sălile de arcade nu putem spune că 

vorbim despre o nevoie care a fost înlăturată însă odată ce au jucat pentru prima dată, și au simțit 

senzația aferentă descărcării de endorfină, au fost captivați de noua invenție. Toate acestea, în ciuda 

faptului că nici măcar Nolan Bushnell nu a reușit să anticipeze succesul pe care un joc mai simplu 

decât computer space îl va avea. Până la urmă mă văd obligat să aduc în discuție veșnica zicală cu 

creativitatea care ia naștere atunci când resursele sunt clar limi-tate și nu atunci când artistul are la 

dispoziție toate resursele de care are nevoie.  

 În concluzie, începutul acestei industrii a fost unul deosebit de competitiv iar lucrurile nu s-

au schimbat nici în prezent deoarece industria aceasta este până la urmă high-risk dar și high reward 

în final.  

 Capitolul 3  

 Trăim astăzi, în ceea ce a fost denumit secolul informației. Denumit astfel, întrucât viteza cu 

care circulă înformația prin intermediul digitalului a crescut de sute de ori față de viteza din secolele 

anterioare. Informațiile sunt filtrate și împachetate corespunzător și au ca scop primordial, 

informarea publicului. Informarea publicului poate fi confundată adesea și cu manipularea opiniei 

publice, având în vedere cât de evoluate sunt căile de comunicare în sec-olul nostru. Aproape că nu 

întâmplător au avut loc discuțiile din Senatul American care l-a audiat pe Mark Zuckerberg pe data 

de 10 Aprilie 2018 cu privire la informațiile pe care Face-book le colectează despre utilizatorii săi și 

cât de dificil este de reglementat această nouă (ra-portându-ne la televiziune sau cinema care au 

deja o istorie) platformă care este Facebook.  

 Este de asemenea un capitol despre conceptele teoretice ale noilor media și o analiză a 

jocurilor care au fost inspirate din alte surse anterioare (teatrul, filmul, cărțile) accentul 

căzând în special pe lucrurile pe care jocurile le-au importat din acestea (mediile clasice). 

Începând cu “The New Media Reader”, conceput de Noah Wardrip Fruin, unde acesta pune 

bazele teoretice ale acestui nou mediu și continuând cu o analiză detaliată a cărții intitulate 

“Remediation” în care autorii explică ce înseamnă să “Remediezi”, trecem prin aspectele 

academice ale acestei culturi. Precum spun chiar autorii Jay David Bolter și Richard Grusin: 

“Vom oferi o definiție simplă: Un mediu este cel care remediază” 

 Aprofundând mai mult analiza lor, urmărim în ce fel domeniul jocurilor video importă 

tehnici din cinematografia clasică în conceptul jocurilor, dând astfel naștere citatului digital, 

care în opinia mea este o formă modernă de a cita. Într-un joc, ideea de cameo pe care o 



regăsim în film se numește “easter egg” (ou de paște) și 3 este o formă de citat digital. Procesul 

de analiză al acestora este important dacă dorim să aprofundăm în detaliu ce tip de mediu 

analizăm și cel mai important, diferența dintre immediacy și hypermediacy și cum afectează 

acestea noul mediu digital care reprezintă elementul de studiu.  

 Filmul are o latură predominant socială datorită felului în care acesta este receptat (cel puțin 

din perspectiva clasică în sală de cinema) de alți oameni. Reacțiile oamenilor din sală au un efect 

prin care pot la rândul lor manipula percepția ta asupra filmului prin simpla lor prezență și de aceea, 

impactul cinematografului asupra unui număr mare de oameni simultan, a fost greu de depășit, însă 

în momentul de față, cultura gaming a ajuns să depășească orice așteptări în materie de număr de 

adepți.  

 Comunitățile de gaming sunt într-o continuă dezvoltare și datorită diversificării acestui 

domeniu, dar principalul aspect din punctul de vedere al lucrării de față este simbioza sau asimilarea 

diferitelor medii pre-existente precum cel al filmului sau al sporturilor. Conceptul de e-Sports există 

de mult timp în mediul gaming, dar fenomenul începe să capete din ce in ce mai mulți adepți. În 

urma cu zece ani era puțin dificil să ne imaginăm evoluția acestui dome-niu care acum are milioane 

de jucători care participă la competiții unde își sprijină echipa asemenea uneia de fotbal sau de 

baschet preferată, doar că echipa lui preferată joacă Counter Strike sau Dota. Această permanență 

evoluție a domeniului ne aduce în punctul în care sun-tem obligați să analizăm din cât mai multe 

perspective evoluția acestui fenomen care îl consti-tuie mediul digital în esență. Nu putem face 

acest lucru fără ajutorul precursorilor acestor concepte care se regăsesc în una din cele mai vechi 

forme de artă: teatrul.  

 În acest capitol avem exemple din proiecte personale tot în scopul varietății stilistice pe care 

jocurile o oferă. 

 Capitolul 4 reprezintă un capitol unde noțiuni fundamentale ale domeniului sunt explicate, 

cu precădere noțiunile fundamentale precum joc și joacă. Subcapitolele acestui capitol 

constituie o analiză sumară și o introducere în Studiile Jocurilor (Game Studies), analizând 

conceptele propuse de Johan Huizinga (Cercul Magic și Homo Ludens) completate ulterior de 

Roger Caillois (Paidia/Ludus/Alea, Mimicry), noțiuni de bază ale domeniului “Game 

Design”. Tot în acest capitol regăsim definițiile esențiale ale autorilor Greg Costikyan și Elliot- 

Avedon și Brian-Sutton-Smith. 

 Teoria jocurilor începe din cele mai vechi timpuri, întrucât istoria ne-a arătat că fenomenul 

de joc este adânc înrădăcinat în conștiința colectivă a oamenilor. Deși noțiunea de “joc” este foarte 



generoasă și înglobează multe aspecte ale vieții cotidiene, ea a fost studiată de-a lungul timpului de 

oameni aparținând diferitelor culturi, atât europene cât și americane.   

 Printre primii teoreticienii ai acestui domeniu se numără și filozoful olandez Johan 

Huizinga, cu a sa lucrare celebră “Homo Ludens” contestată pe alocuri de către eseistul francez 

Roger Caillois, în opera sa “Les jeux et les hommes”.   

 Ambii pionieri ai domeniului acum denumit gaming, dar care au pornit de la abordarea 

filozofico-retorică asupra condiției jocurilor în urmă cu două secole, și-au adus contribuția în acest 

domeniu prezentând anumite aspecte de bază pe care nu le putem ignora atunci când vorbim despre 

game-design. Nu putem face abstracție nici de conflictele care au fost generate de-a lungul timpului 

deoarece teoreticienii nu s-au pus de acord în anumite privințe, precum este și cazul acestora doi 

(Huizinga și Caillois) asupra aspectului controversat al jocurilor de noroc.  

 Capitolul 5 examinează conexiunea strânsă (prin analiza unor date empirice și a unor 

studii de caz) dintre Cinematography (din engleză pentru imagine) și termenul omolog 

specific industriei de gaming: Gameplay.  

 În prezent există câteva nume de referință în cultura jocurilor, în special când vorbim despre 

companiile care au făcut performanțe remarcabile în oricare dintre elementele constitutive ale 

jocului cu pricina pentru a încerca să înlătur preconcepția despre care menționa Robert Ebert mai 

sus și venind cu ar-gumente atât pro cât și contra. Există mult mai multe companii decât cele pe 

care le-am ales eu aici printre care ar trebui să se numere și King (dezvoltatorul jocului Candy 

Crush) dar am încercat să limitez pe cât de mult se poate numărul companiilor pentru a le păstra 

numai pe cele care pot fi comparate sau inspirate din filme sau alte arte liniare astfel încât să nu 

omitem contextul în care această lucrare a fost concepută. Doctoratul se desfășoară în cadrul 

Univer-sității Naționale de Teatru și Cinema, mai exact la secția de Cinematografie și Noile Media. 

 Cel mai important este conținutul pe care un joc îl presupune și este important să știm despre 

existența P.E.G.I. în contextul culturii jocurilor, dar mai ales care a fost motivul pentru care a luat 

naștere acest sistem de rating specific conținutului din mediul digital de tip joc în spațiul European.  

 Personal, mi se pare important să înțelegem ce măsuri de protecție împotriva potențialelor 

comportamente deviante la care ar putea instiga jocurile există în momentul de față, pentru a putea 

înțelege mai bine în ce măsură putem controla și facilita dezvoltarea indivizilor într-o societate cu 

ajutorul acestor indicatori de pericol. Principalii interesați de acest sistem internațional de rating 

sunt părinții care vor să știe dinainte de a cumpăra jocul ce fel de conținut are respectivul joc.   



 Ar fi contraintuitiv ca fiecare părinte să fie obligat să testeze jocul înainte de a permite sau 

nu copilului să joace anumite jocuri, cu atât mai mult cu cât copiii vor fi întotdeauna ten-tați să 

joace jocuri pe care conform vârstei pe care aceștia o au, nu ar fi recomandate. Este cumva naturală 

această tendință de a explora în special acolo unde nu este permis din motive care țin de context și 

de aceea, copiii sunt cei mai predispuși să fie afectați de imaginile prezentate în jocuri cu zombie 

precum este “The last of us”, mai târziu dezvoltat într-un capi-tol de sine stătător. 

 Pe parcursul capitolelor din acest studiu, variate elemente ale istoriei evoluției tehnologiei 

vor fi comparate din perspectiva ambelor medii care s-au influențat reciproc vreme îndelungată 

pornind de la exemple concrete care aparțin atât mediul on-line dar și cel al cărților, generând astfel 

un vast volum de informații, pe care le putem analiza cu ajutorul diverselor platforme. 

 “Cu toate că jocurile video sunt un fenomen relativ nou, ele beneficiază de o strânsă 

relație cu bine-cunoscuta industrie de amuzament.”11 

 Această relație strânsă cu industria de amuzament, a ținut jocurile video în loc pentru 

o perioadă lungă de timp, dar le-a permis să acumuleze experiență, bani pentru finanțarea 

experimentelor (vorbim despre momentul de pioneriat al industriei când fiecare creator venea cu 

câte o propunere stilistică de cum anume va arăta jocul respectiv dar care era strict dependentă 

de aspectul tehnic al suportului în care jocul se desfășura - vezi sălile de arcade care erau la mare 

căutare în anii 70-80) și în mare măsură să se verifice în relația cu consumatorii, mai 

întâi de nișă, din ce în ce mai mult, atingând practic un public mai numeros decât cei din film. 

 Volumul de informație pe care jocul îl preia și îl recontextualizează îi poate asigura 

titulatura de “infotainment”, plecând desigur de la rolul educativ pe care jocurile îl au în contextul 

unei societăți moderne dar depășindu-și menirea lor de a relaxa pe participant și concentrându- 

se pe educarea (informarea) celui care joacă prin mijloace moderne (reconstrucții 

ale unor epoci care altfel ar putea fi observate doar într-un muzeu). 

 “Infotainment = material lansat cu scopul de a distra dar și de a informa în același 

timp”.12 

 Infotainment-ul a căpătat o serie de noi fețe, care mai de care mai atractive, luând în 

considerare faptul că trăim într-o epocă a informației în care oamenii încearcă să facă informația 

din ce în ce mai accesibilă pentru toată planeta în același timp. 

 Plecând de la conceptul de Cerc Magic propus de Huizinga și ajungând până la conceptul 

de Remediation (permutare dintr-un mediu în altul) domeniul jocurilor se află în permanentă 

adaptare la cerințele utilizatorilor iar cererea este din ce în ce mai mare pe măsură ce mai mulți 

oameni capătă acces la tehnologia necesară pentru a experimenta anumite idei de jocuri. Nu trebuie 



omisă în contextul unei cercetări despre Gesamtkunstwerk nici cartea scrisă de Matthew Wilson 

Smith intitulată “The Total Work of Art From Bayreuth to Cyberspace” care recontextualizează 

termenul de Gesamtkunstwerk în secolul douăzeci dar și puțin din secolul nostru. 

 “Opera totală de artă: de la Bayreuth către spațiul cibernetic” este o realizare extra-

ordinară.  

 Matt Smith a scris o analiză provocatoare și originală, care propulsează Gesamtkunstwerk 

în secolele 20 și 21, demonstrând că realizarea operei complete este scopul tuturor artiștilor, nu 

numai în teatru, ci și în film, în parcuri de distracții, în momente experi-mentale și in mediul digital. 

 Aceasta carte schimba modul în care se abordează opera com-pletă și stimulează cercetarea 

în varii domenii.”14 

 Ideea de “Artă totală” a fost introdusă pentru prima dată în discuție de Richard Wagner 

care spunea: 

 Conceptul adevăratei teatralități decurge din aspectul imediat, comun fiecărei arte, către 

interesul unui public comun. În această teatralitate, fiecare artă își poate dezvălui secrete 

publicului comun doar negociind cu celelalte arte; căci scopul principal al fiecarei ra-muri 

artistice poate fi atins doar în acord și cooperare cu celelalte ramuri asupra mesajului comun.”15 

 Cu alte cuvinte el a fost primul care a propus această interdisciplinaritate a celorlalte 

arte, în cadrul restrâns al scenei de teatru pentru a obține “Opera de Artă Totală”. 

 Amestecarea celorlalte arte precum: arhitectură, muzică, dans, poezie dă naștere, cel puțin 

conform viziunii lui Wagner, conceptului de “Spectacol Total” 

 Este important să înțelegem faptul că acest concept este unul de sine stătător (conform 

viziunii regizorale) și nu o sumă a celorlalte arte. 

 “Aforismul periculos că arta dramatică ar fi rezultatul reunirii tuturor artelor ne-a 

obligat să analizăm natura specifică a fiecăreia dintre ele… Pentru a se uni, în conseciință a 

se subordona unele altora, la ce sacrificii oare trebuie să consimtă ele și ce compensații li se 

oferă din perspectiva noului lor mod de existență?”16 
 Rețelele online înseamnă crearea de legături între persoane, minți și amintiri, in-diferent de 

amplasarea lor în spațiu și dislocarea de timp. Anvergura sa globală, complexi-tatea procesării de 

idei, flexibilitatea conținutului (muzica, text, imagine, sisteme, structuri și medii controlabile de la 

distanță), și capacitatea de a acomoda o mare varietate de moduri de introducere a informației fac ca 

aceste rețele să fie foarte potrivite pentru marea provocare a artei sfârșitului dar secol XX, care 

poate fi interpretată ca fiind țelul timpurilor noastre: să facem din invizibil, vizibil. 



 La întrebarea ce este un Mediu consider că un răspuns pertinent este oferit de autorii cărții 

“Remediation” din care anexez în continuare:  

 “Vom oferi o definiție foarte simplă: un mediu este acela care remediază.  

 Este acel lucru care având la dispoziție un conglomerat de tehnici, forme dar și sem-

nificație socială și raportându-ne la celelalte medii, încearcă să rivalizeze sau să recontextu-alizeze 

lucrul respectiv în numele realului. Un mediu în cultura noastră nu poate opera nicio-dată în 

deplină izolare, deoarece el trebuie să stabilească o relație de respect mutual dar și de rivalitate cu 

celalte medii.”17 

 Important este să observăm cum indiferent de evoluția din punct de vedere tehnic, care, în 

special în ultima sută de ani, a suferit permutări drastice, din punct de vedere stilistic, definițiile nu 

se schimbă atât de ușor și de repede precum ne-am putea aștepta dacă am pre-supune că există o 

relație de influențare directă între aceste două concepte.  

 Mai observăm de asemenea și faptul că autorii moderni folosesc termenul de “Mediu” 

pentru a descrie ceea ce Wagner și Appia considerau a fi o “formă de artă”. Ideea conform căreia, 

artele trebuiesc analizate independent înainte de a fi definite o regăsim la o sută două zeci de ani de 

la autorii cărții “Remediation” nealterată și descriind conceptul de “New Me-dia” aproape ca și 

când lucrurile nu s-ar fi schimbat cu nimic în tot acest timp.   

 Fie că vorbim despre “New Media”, despre “Teatru” sau “Film” regulile gramaticale ale 

constituirii acestor universuri de ficțiune sunt similare și au același scop final, acela de a a destinde 

jucătorul, spectatorul prin prezentarea unui univers alternativ care funcționează fie după aceleași 

reguli, fie după niște reguli alterate dar care servesc ca metafore pentru acele aspecte ezoterice ale 

experienței umane ce nu pot fi arătate în stare pură ci doar prin metafore vizuale sau de altă natură.  

 Important este să înțelegem particularitățile fiecărui mediu individual pentru ca mai apoi să 

putem alcătui un tablou coerent al noilor constituite opere, îmbinând și împrumutând de la formele 

premergătoare acestora pentru ca oamenii să poată prinde mai ușor referințele și pentru a dobândi o 

cunoaștere exhaustivă a fenomenului descris.  

 Termenul de Gesamtkunstwerk, poate fi tradus ca: “Opera de artă totală”, însă sensul pe care 

Wagner încerca să îl dea poate fi mai bine contextualizat dacă analizăm textul scris de Kristina 

Lajosi, acum doctor în științe umaniste la facultatea din Amsterdam care a studiat opera lui Wagner, 

în special felul în care Gesamtkunstwerk era perceput în secolul 19-lea și relația acestui termen cu 

teoriile secolului despre Media.  



Introductere: După spusele lui Wagner, “Adevărata operă dramatică este concepută ca 
pornind dintr-o nevoie urgentă a fiecărei arte în relație directă cu publicul obișnuit. In acest teatru 
(veritabil), fiecare artă își poate dezvălui publicului secretul doar printr-o negociere cu celelalte arte; 
scopul fiecărei ramuri artistice poate fi speculat plenar doar prin acord și cooperare cu celelalte 
ramuri, într-un mesaj comun”. 1 

Importanța cercetării: Acest studiu este semnificativ în încercarea de a analiza și descrie 

cum anume putem folosi termeni precum “Gesamtkunstwerk” atunci când ne referim la anumite 

Jocuri video, în loc să le percepem ca fiind o formă de divertisment. 

 Scopul și obiectivele lucrării: Vom folosi conceptul teoretic descris de Wagner ca fiind 

“Opera de artă totală”, în urmă cu cel puțin o sută de ani, pentru a naviga prin “haosul” produs de 

Noile Media și fluxul de informații cu care avem deaface în prezent. Când ne referim și încercăm să 

înțelegem natura așa cum a reușit Wagner, nu putem să nu ne minunăm ce anume face ca ideile sale 

curente de cum ne regăsim în contexte similare atunci când Wagner, Richard “The Artwork of the 

Future” , 1849 (trad. în engleză) de William Ashton Ellis,1 vorbim despre nevoia de a schimba 

perspectiva deja formată asupra unor nevoi ancestrale și arhetipale ca acelea pe care Wagner le-a 

trăit când a scris “Artă și Revoluție”.. Dacă această schimbare de perspectivă a avut deja loc sau 

este în curs de desfășurare în cadrul indivizilor din vremurile noastre este unul dintre obiectivele 

acestei lucrări. Lucrarea în cauză se va concentra pe termenul de “Gesamtkunstwerk” ca fiind mai 

potrivit pentru a desemna fenomenul cultural de tip gaming, care la rândul lui reușește deja să 

înglobeze mai multe alte medii într-unul singur binedefinit.  

 Literatură de specialitate: După spusele profesorului emerit Richard Wagner, Opera este 

spectacolul de artă totală a secolului 19, înglobând foarte multe alte forme de expresie precum 

teatru, sculptură, dans, și cea mai importantă, muzica, toate conectate într-o singură capodoperă. În 

mod similar, jocurile acum recrează tot soiul de medii și epoci care necesită un nivel imens de 

manualitate și atenție la detalii pentru a fi exprimate, pornind de la variate tehnici cinematografice 

pentru a capta și mai mult atenția jucătorului (imersiune).  

 Dezbatere și studiu premergător: Cercetarea deja existentă în acest domeniu se bazează 

mai mult pe informații preponderent existente în mdiul on-line și deci vor fi multe trimiteri către 

link-uri externe care susțin argumentul invocat. De asemenea se regăsesc o mulțime de termeni și 

definiții care vă vor ghida pe tot parcursul lucrării pornind de la cuvinte uzuale precum “Game” și 

“Play” și ajungând până la cele mai complexe de tip “Cercul Magic” al lui Johan Huizinga sau 

“Immediacy” și “Hypermediacy”2  

 Metodologie: Metodologia acestei lucrări de doctorat va fi o combinație de surse 

bibliografice și cercetări statistice atât pentru informații din on-line dar și din off-line, accentul fiind 



pus pe cum jocurile video au devenit în secolul nostru ceea ce Wagner considera Opera a fi fiind în 

secolul XIX.  

 Probleme Tehnice: Tot acest ocean de informații este dificil atât de parcurs și de selecționat 

material dar vine și cu termeni foarte dificil de tradus deoarece sunt foarte specifici.  

 Dezbatere în baza studiului premergător: 2 The previous research within this field has 

mainly focused on establishing a direct connection with the on-line medium so there will be links to 

external references that state the argument beforehand. Also there are a couple of terms and 

definitions which will guide us through this research starting with simple terms like Game and Play 

and moving on to more complex terms like “Huizinga’s Magic Circle” or “Immediacy” and 

“Hypermediacy”.  

 Observații empirice: Informațiile colecționate în acest doctorat vor fi prezentate într-o 

manieră asemănătoare cu cea din “New Media Reader” dar într-o variantă cu acces la materiale on-

line și link-uri către youtube pentru variatele gameplay-uri de jocuri.3  

 Plan de cercetare: Capitolul 1 va fi o scurtă introducere în noua formă de artă propusă de 

această lucrare, respectiv “Jocurile Video”. O analiză comparativă cu geneza industriei de film, dar 

și felul în care fascinația oamenilor pentru console și simulatoarea a ținut această industrie până la 

punctul tragic în care aceasta a suferit un colaps în 1987 odată cu lansarea jocului “E.T.” Produs de 

Atari în colaborare cu regizorul de film Steven Spielberg. În primul Capitol, avem de asemenea o 

serie de noțiuni teoretice pe care am încercat să le compilez într-o formă octogonală propusă de 

unul dintre promotorii de drept al conceptului de Gamification - Yu-Kai Chou conceptele definitorii 

ale acestui nou curent estetic: gaming. Capitolul 2 se referă la anii de la începutul acestei industrii și 

despre bătălia legală pe care au purtat-o Ralph Baer și Nolan Bushnell și impactul pe care această 

luptă a avut-o asupra industriei, atunci aflată la începuturi. Capitolul 3 este un capitol despre 

conceptele teoretice ale noilor media. Începând cu “The New Media Reader” conceput de Noah 

Wardrip Fruin în care acesta pune bazele teoretice ale acestui nou mediu și continuând cu o analiză 

detaliată a cărții intitulate “Remediation” în care autorii explică ce înseamnă să Remediezi. Precum 

spun chiar autorii Jay David Bolter și Richard Grusin: “Vom oferi o definiție simplă: Un mediu este 

cel care remediază” Aprofundând mai mult analiza lor, în ce fel domeniul jocurilor video, importă 

tehnici din cinematografia clasică în conceptul jocurilor lor, dând astfel naștere citatul digitalui, care 

în opinia mea este cea mai isteață formă de a cita. Într-un joc ideea de cameo pe care o regăsim în 

film se numește “easter egg” (ou de paște) și este o formă de citat digital (pentru cunoscători) 



Procesul de analiză al acestora este important dacă dorim să aprofundăm în detaliu ce tip de mediu 

analizăm și cel mai important, diferența dintre immediacy și hypermediacy, și cum afectează 

aceasta noul mediu digital care reprezintă elementul de studiu.  

 Capitolul 4 reprezintă un capitol unde noțiuni fundamentale ale domeniului sunt explicate, 

cu precădere noțiunile fundamentale precum joc și joacă. Misiunile acestui nivel constituie o analiză 

sumară și o introducere în Studiile Jocurilor, analizând conceptele propuse de Johan Huizinga 

(Cercul Magic și Homo Ludens) completate ulterior de Roger Caillois (Paidia/Ludus/Alea, 

Mimicry) care sunt noțiuni de bază ale domeniului “Game Design Capitolul 5 va examina 

conecțiunea strânsă (prin analiza unor date empirice și a unor studii de caz) dintre Cinematography 

(Engl pentru Imagine) și termenul omolog specific industriei de Gaming: Gameplay.  

 Pe parcursul misiunilor din acest nivel, variate elemente ale istoriei evoluției tehnologiei vor 

fi comparate din perspectivele ambelor medii care s-au influențat reciproc vreme îndelungată 

analizând exemple concrete care aparțin atât mediul on-line dar și al cărților generând astfel un vast 

volum de informații, pe care le putem analiza cu ajutorul diverselor platforme.  

 Folosind unele dintre cele mai cunoscute jocuri care au marcat istoria industriei, și explicând 

cum toate conceptele de mai sus ne pot ajuta să analizăm jocurile cu ajutorul unor studii de caz 

aplicate bazate în special pe observații empirice dar cu un obiectiv foarte clar în perspectivă. 



 Concluzie: 

 Acest studiu investighează relația dintre jocuri video și cinema considerând jocurile video o 

formă de “avangardă” a mișcării cinematografice cu prorpriul ei set de reguli care reies prin 

remedierea unor tehnici cinematografice în jocurile video. 

 Datorită volumului mare de informații în limba engleză, anumiți termeni vor fi definiți ca 

atare în timp ce alții vor fi păstrați în terminologia originală de cele mai multe ori în engleză dar și 

în germană. De asemenea, țin să precizez că motivul pentru care am ales să păstrez un volum 

semnificativ de citate pentru anumite capitole în varianta completă este deoarece este printre 

puținele ocazii când originalii autori ai operelor în cauză comentează fenomenul la distanța de zeci 

de ani ajutându-ne pe noi să înțelegem, mai mult decât fenomenul în sine, mai degrabă felul în care 

au fost aceștia obligați să creeze cu minim de resurse și deci să săvârșească un act artistic ca atare, 

la momentul cu pricina. 

 Voltaire ne îndemna ca, înainte de a ne lansa într-o polemica, să ne definim termenii, 

drept pentru care simt nevoia să adaug atât un glosar de termeni importat (cel al lui Serge Tisseron 

publicat în limba română de “Editura Trei”) cât și unul propriu pentru a facilita mai 

mult comunicarea cu cititorul. Deși acest glosar (cel al lui Serge Tisseron) este departe de a fi 

unul complet pentru jargonul jucătorilor de Counter Strike sau DOTA 2, este interesant de 

analizat, pornind de la acesta, în ce fel jocurile au importat tehnici cinematografice ca să-și 

contureze mai bine universurile și să creeze senzația veridică de imersiune. 

 În concluzie, acest studiu investighează relația dintre jocuri video și cinema, 

considerând jocurile video o formă de “avangardă” a mișcării cinematografice, cu propriul ei 

set de reguli care reies din “remedierea” unor tehnici cinematografice. 
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Glosar de termeni - Dicționar cu definiții din dicționarul Oxford  1

 Ludology = studiul jocurilor și al domeniului, în special jocuri video: ludology, ca și jocurile pe care le 
studiază, nu este despre poveste sau discurs ci mai degrabă despre acțiuni și evenimente. Origine: de la latinescul ludere 
(a se juca) 

 AR (augmented reality) = realitate augmentată 
 “The phrase augmented reality is a general term applied to a variety of display technologies capable of 
overlaying or combining alphanumeric, symbolic, or graphical information with a user’s view of the real world.(…) 

 The concept of virtual space is confusing given the widespread hype, new age philosophical musings, and 
creative use of terminology.”  2

 HUD = “Following the development of the airborne electronic analog computer in the 1950s, these research 
efforts resulted in the introduction of the first modern head-up (or heads-up) display (HUDs), a transparent display 

mounted in front of the pilot that enables viewing with the head positioned “up” and looking forward, instead of angled 
down, looking at instruments lower in the cockpit.”  3

 VR (virtual reality) = imaginea generată pe computer a unui mediu 3D cu care poți interacționa într-un mod 

aproape real sau fizic de către o persoană care foloște echipament special, precum o cască cu ecran înăuntru sau 
mănuși căptușite cu senzori. 
 “Sandbox game” = a genre or mode of some video games for open-ended, nonlinear play 
 “spoiler” = noun  

 1 a person or thing that spoils something. 
 • (especially in a political context) a person who obstructs or prevents an opponent's success  while 
having no chance of winning a contest themselves. 

 • a news story published to divert attention from and reduce the impact of a similar item published elsewhere. 
 • a description of an important plot development in a television show, movie, or book which if previously 
known may reduce surprise or suspense for a first-time viewer or reader. 
 “Easter egg” = noun 

1 an artificial chocolate egg or decorated hard-boiled egg given at Easter. 
2 an unexpected or undocumented feature in a piece of computer software or on a DVD, included as a joke or a bonus. 
 “boardgame” = any game played on a board, especially one that involves the movement of pieces on the 

board, such as chess or checkers. 

 Apple Dictionary, bazat pe dicționarul Oxford1

 Aukstakalnis, Steve. Practical Augmented Reality: A Guide to the Technologies, Applications, and Human Factors for 2

AR and VR (Usability) . Pearson Education. Kindle Edition. (pg. 2; pg.13).
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2. Anna diNotto - Catharsis and Video Games Original Text: The Good & The Bad 

 1. Catharsis Theory 
 - Posits that acting outwardly (e.g., playing a video game) affords opportunities to purge natural impulses, such 
as aggression or frustration. Essentially, our built up emotions, anger, and frustrations can be discharged by expressing 
them through alternative means, like playing a violent video game to vent aggressive feelings. 

Video Games and Catharsis Theory… 
 i. Support:  
 1. Aristotle, Poetics, Book 6 (B.C.)  

  ⁃ Believed “letting off steam" is better than bottling up hostility 

 2. Dollard et al. (1939) & Freud (l950)  

  ⁃ Suggested that catharsis reduces subsequent aggression. That is, once people act aggressively and 

release their anger, he or she will be less inclined to engage in future acts of aggression 
 3. Manning & Taylor (1975) 
  - Argued that children and adolescents who played aggressive video games would be presented with the 

opportunity to release any build up stress or aggression they may have, in a non-destructive way 
 4. Geen & Quanty (1977) 

  ⁃  Suggested that aggressive acts directed against the source of anger reduces physiological arousal; 

this study measured angry feelings immediately after participants‘ aggressive acts 
 5. Sparks, & Spark (2002) 
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  ⁃ Suggested that through catharsis, a child or adolescent is provided the opportunity to release his or her 

aggression while playing a video game, which in turn facilitates a decrease in his or her need to carry out those actions 
in a real life situation 
 Important Notions (in my opinion) to Keep in Mind (My own ‘two cents’ and theories of related concepts to 

include when considering video games and cathartic release). . . 
2. 
 b. Social Learning Theory 
  - Learning that occurs within a social context. This theory takes into consideration learning from one 

another, including observational learning (learning by way of video games}, imitation [of acts viewed video game play], 
and modeling (seeing others in a video game perform an act). Essentially, we learn by viewing and observing others act. 
 i. Aggression  

  - Monkey see, monkey do. You know that to be able to progress and continue on in the game, you must 
defeat the boss, which is, well, an aggressive act you must watch and complete. 
 1. IMPORTANT: Aversive experiences such as frustrated expectations and personal attacks, predispose (affect) 
hostile aggressions. SO, it is wise to refrain from planting false, unreachable expectations in people's minds (e.g., 

playing a video game WILL release anger). Anticipated rewards and costs, influence instrumental aggression (e.g., I will 
be rewarded by taking my anger out on this person, because I have learned this through video games). This suggests 
that we should reward cooperative, nonaggressive behaviours. 

 ii. Modeling  
  - Do you look up to those in the game, such as characters, and people in general, like in the case of being 
the leader of your guild, etc? Here, be mindful that we learn by watching and doing. 
 iii. Reinforcement 

  - ls playing rewarding? Do you find cathartic relief- probably immediately? However, when you shut if 
off, the anger will likely surface later... 
 b. Hydraulic Model 

  - Suggests frustration leads to anger and that anger in turn, builds up inside the individual, similar to 
hydraulic pressure inside a closed environment, until it is released elsewhere. Thus, if people keep in their anger, they 
will eventually explode. Catharsis is seen as a way of relieving the pressure that the anger creates inside the psyche. 
THE CORE IDEA HERE IS... it is better to let the anger out here and there in little bits as opposed to keeping it inside 

as it builds up to the point at which more dangerous explosions result 
 c. Cognitive Neoassociation Theory 
  - Aversive events (eg, frustrations) produce negative affect (affect is feeling or emotion that is expressed 

or observable).  
 Negative affect, in turn, automatically stimulates thoughts, memories, expressive motor reactions, and 
physiological responses associated with both fight and flight tendencies (e.g., should I punch him or not?).  
 The fight associations give rise to rudimentary feelings of anger, whereas the flight associations give rise to 

rudimentary feelings of fear. This theory posits that aggressive thoughts are linked together in memory, thereby forming 
an ASSOCIATIVE network.  
 So, once an aggressive thought is processed or stimulated, activation spreads out along the network links and 

primes or activates associated thoughts as well. THUS, the activations of aggressive thoughts can engender a complex 
of associations consisting of aggressive ides, emotions related to violence and the impetus for aggressive actions. 
  i. HERE, this theory posits that venting (catharsis) should increase rather than decrease angry feelings and 

aggressive behaviours.  



 Furthermore, venting is thought to keep angry feelings activated in memory and also increase the likelihood of 

future aggression. 
 d. Rumination 
  - some devices for venting anger make it easy for people to ruminate (continually think about) their 
provocateur {a person who provokes trouble). THUS, when ruminating, a person may direct attention inwardly on the 

self and particularly on one’s negative mood. This in turn may increase aggressive and anger. 
 e.Distraction  
 K  - Thinking playing will “distract” unwanted feelings is incorrect, in my opinion. In the short run it may 

help, but later, it will surface and may worsen if not confronted. If someone is induced to think about something else 
(e.g., think about their feelings, such as in mindfulness, fully assess each situation from a neutral standpoint--— 
HEALTHY TO DO THIS) the anger will dissipate in time 
 f. Disinhibition I (lack of physical restraint, NOT TO BE CONFUSED ‘WITH desensitization, where you are 

emotionally unreactive and insensitive to something) 
  - Initial aggression promotes further aggression, such as when initial aggression acts may produced is 
inhibition [the reduction of ordinary internal controls against socially disapproved behaviors; a temporary loss of 

inhibition caused by an outside stimulus). 
  i. THUS, playing a violent game may be hard at first, such as seeing all the blood and gore, but may 
become easier thereafter. $0, the catharsis that follows aggression and the pleasure of thwarting our tormentor {e.g-, 
beating Bowser in SMB}, in turn rewards aggression and rewarded behaviours are repeated MORE frequently. 

 g. Dopaminergic neurotransmission Koepp, Gunn, Lawrence, Cunningham, Dagher, Jones et al., 1998} 
  i. Dopamine is a neurotransmitter used in learning, reinforcement of behaviour, attention and 
sensorimotor (sensory and motor aspects of bodily movements) integration. 

  1. This study suggested an increase in dopamine release in designated cortical areas while engaging in 
video game play. This may mean that when someone is playing, even while frustrated or for cathartic reasons, it may 
reinforce the behaviour even more, as more dopamine is released {there is more dopaminergic neurotransmission). 
  2. Keeping in mind a tolerance is built up here, homeostasis is set off, and thus, further play is required--- 

addiction??? 
 h. Publication Bias 
  i. Always seek out original sources, never use someone else's paraphrased version of results; you see this a 

lot, when statistics are thrown about without any of its original context to support it. 
  ii. Correlation DOES NOT mean causation 
  i. Idiographic Approach 
  - validates participants!!! A comprehensive approach to research whereby the researchers (AND 

CLINICIANS) take into account a persons individual views and perspectives, while playing video games.  
 You want to be sure to meet people where they are at and help explore how they make sense of reality, what they 
do and how it makes them feel and any pervasive patterns they may have.  

 Being sure to explore and process through their lens is key, with time you psychoeducate them on the deleterious 
effects of (fill in the blank) 
 j. Mirror Neurons (same neurons fire when we perform an action or observe another perform the same action)  
Mirror neurons are neurons that fire BOTH when a person acts out a behavior and observes the same behavior 

performed by another person.  
 The neuron “mirrors" the behavior of the other, as though the observer were itself acting (MIND BLOWING — 
In my opinion!).   

 These neurons play a significant role in empathy and mimicry of behaviors.  
 These neurons are an important concept for role taking and distancing ideas (distancing of emotions).  



 SO, if someone plays a video game, the same neurons are firing when you kick a character (such as in the case of 

a virtual reality video games) that would fire if you were to actually kick someone in real life.   
 So, just by watching someone do something, like in a video game, it is like practicing it yourself!!! An example 
is there was a study where surgeons played a video game before surgery and there was an increase in performance of 
usage of tools and decreased errors in those who played the game... 

  k. Self report vs. empirical [e.g., use of an fMRI 1- fMRi's are the future of empirical data. Perhaps we 
need to have more of these conducted in terms of fMRI's & Catharsis 
  l. Biopsychosocial Model- 

  - Assess all aspects of a person, as we are all individualistic and have various 
predispositions to behaviors and cognitions. 
  ii. INSTICT, Freud at Konrad Lorenz, famous for imprinting like the birds and mate, you learn during a 
specific phase!!!!...  

(if not discharged, aggressive energy will accumulate from within; biology, chemistry and the brain) 
  iii. Frustration (given aggressive cues, anger may provoke aggression- this is how you psychologically 
“think"} 

  iv. Social learning {aggression as a learned behavior; BANDURA and the BoBo Doll 
experiment) 
 3. So wat’s my opinion on: Video Games are Catbararthic: yes or nay?- 
 a. Short term vs. long term 

 i. Short term, yes, it appears as though the research points in the direction that catharsis leads to a decrease in 
negative feelings.  
 However, in the long run, research appears to support the view that catharsis teaches a pervasive [reinforced] 

pattern of aggression 
 b. Cruel acts begets cruel attitudes 
 i. Bushman (2001) 
 - How do you get to Carnegie Hall? Practice, practice, practice. How do you become a very angry person? The 

answer is the same. Practice, practice, practice.” 
 ii. If observing aggressive models lowers inhibition (meaning, we are more likely to act on what we see) and 
elicits imitation (act out the model we previously observed), then we might also reduce brutal, dehumanizing portrayals 

in video games... 
 c. The wise words of my graduate professors:  
 “It is your job to tease apart all the hypotheses and theories you research and read about, and find your place in 
the data and make it your own." 

 Final conclusion: 
 i. Nay. 
 1. Rationale: In my humble opinion, I believe in using mindfulness and alternative, adaptive, rewarding, and 

nonaggressive behaviours & thoughts to “relieve" maladaptive feelings.  
 If you are feeling angry, talk it out instead of playing it out...  
 But hey, I am going to school to be a psychologist, so can you blame me for my answer ;) 

 “Game noun” - definition in apple dictionary 
 1 an activity that one engages in for amusement or fun: the kids were playing a game with their balloons. 
• a form of competitive activity or sport played according to rules: the game of cricket. 

• (games) a meeting for sporting contests: the Olympic Games. 



• (games) British athletics or sports as a lesson or activity at school: in order to be popular, you had to be good at 

games. 
• the equipment for a game, especially a board game or a video game: buy your games and software from us. 
• a person's performance in a game; a person's standard of play: Rooks attempted to raise his game to another level. 
 2 a complete episode or period of play, ending in a final result: a baseball game. 

• a single portion of play forming a scoring unit in a match, especially in tennis: then came another ace to set up game, 
set, and match. 
• Bridge a score of 100 points for tricks bid and made (the best of three games constituting a rubber). 

 3 informal a type of activity or business regarded as a game: he was in the restaurant game for the glamour | 
this was a game of shuttle diplomacy at which I had become adept. 
• a secret and clever plan or trick: I was on to his little game. 
 4 [mass noun] wild mammals or birds hunted for sport or food: they hunted game in Alaska. 

• the flesh of wild mammals or birds, used as food: [as modifier] : a game pie. 
 5 rare a group of swans: a game of swans in a common river. 
“Game” adjective - definition in apple dictionary eager or willing to do something new or challenging: they were game 

for anything. 
 “Game” verb - definition in apple dictionary 
 1 [with object] manipulate (a situation), typically in a way that is unfair or unscrupulous: it was very easy for a 
few big companies to game the system | politicians blamed electricity generators for gaming the market. 

 2 [no object] play video games: the majority of the audience are teens who game and watch anime. 
 3 [no object] play gambling games: other Russians gamed at the tables in Monte Carlo. 
“Play” verb - definition in apple dictionary 

 1 [no object] engage in activity for enjoyment and recreation rather than a serious or practical purpose: the 
children were playing by a pool | her friends were playing with their dolls. 
• [with object] engage in (a game or activity) for enjoyment: I want to play Snakes and Ladders. 
• amuse oneself by engaging in imaginative pretence: the boys were playing at soldiers. 

• (play at) engage in without proper seriousness or understanding: it would be wrong to assume that he is simply playing 
at right-wing politics. 
• (play with) treat inconsiderately for one's own amusement: she likes to play with people's emotions. 

• (play with) fiddle or tamper with: has somebody been playing with these taps? 
• [with negative or in questions] (be playing at) used to convey one's irritation at someone's actions or one's failure to 
understand their motives: what on earth do you think you're playing at? 
 2 [with object] take part in (a sport): I play squash and badminton. 

• participate in (a sporting match or contest): the squad will have played 14 games in six weeks. 
• compete against (another player or team) in a sporting match: the team will play France on Wednesday. 
• [no object] be part of a team, especially in a specified position, in a sporting contest: he played in goal. 

• strike (a ball) or execute (a stroke) in a game: was he in an offside position when his teammate played the ball? 
• [no object, with adverbial] (of a cricket ground) be in such condition as to have a specified effect on play. 
• assign to take part in a match, especially in a specified position: the manager played his strongest side of the season. 
• move (a piece) or display (a playing card) in one's turn in a game: he played his queen. 

• bet or gamble at or on: he didn't gamble or play the ponies. 
 3 [no object, usually with negative] be cooperative: he needs financial backing, but the building societies won't 
play. 

 4 [with object] represent (a character) in a theatrical performance or a film: early in her career she played 
Ophelia. 



• [no object] perform in a film or theatrical production: he was proud to be playing opposite a famous actor. 

• put on or take part in (a theatrical performance, film, or concert): the show was one of the best we ever played. 
• give a dramatic performance at (a particular theatre or place): the company are playing 11 cities around the country. 
• behave as though one were (a specified type of person): the skipper played the innocent, but smuggled goods were 
found on his vessel. 

• (play someone for) treat someone as being of (a specified type): don't imagine you can play me for a fool. 
 5 [with object] perform on (a musical instrument): a man was playing a guitar. 
• possess the skill of performing on (a musical instrument): he taught himself to play the violin. 

• produce (notes) from a musical instrument; perform (a piece of music): they played a violin sonata. 
• make (a disc, music player, or other device) produce sounds or recorded images: someone is playing a record—I can 
hear the drum. 
• [no object] (of a musical instrument, music player, or other device) produce sounds or recorded images: somewhere 

within, a harp was playing | some of the videos are playing without sound | [with object] :from behind the curtains an 
organ played a jolly tune. 
• [with object and adverbial of direction] accompany (someone) with music as they are moving in a specified direction: 

the bagpipes played them out of the dining room. 
 6 [no object] move lightly and quickly, so as to appear and disappear; flicker: little beams of light played over 
the sea. 
• (of a fountain or similar source of water) emit a stream of gently moving water: a fountain played in the courtyard. 

 7 [with object] allow (a fish) to exhaust itself pulling against a line before reeling it in: no fisherman ever 
played a bonita more carefully or with greater wile. 
 “Play” noun - definition in apple dictionary 

 1 activity engaged in for enjoyment and recreation, especially by children: a child at play may use a stick as an 
aeroplane. 
• behaviour or speech that is not intended seriously: I flinched, but only in play. 
• [as modifier] designed to be used in games of pretence; not real: play families are arranged in play houses. 

 2 the conducting of a sporting match: rain wrecked the second day's play. 
• the action or manner of engaging in a sport or game: he maintained the same rhythm of play throughout the game. 
• the status of the ball in a game as being available to be played according to the rules: the ball was put in play. 

• the state of being active, operative, or effective: someone has a bright idea and decides to put it into play | the forces 
of a worldwide economy are in play. 
• [count noun] a move or manoeuvre in a sport or game: the best play is to lead the 3 of clubs. 
• archaic the activity of gambling: a young nobleman, ruined by play. 

 3 [count noun] a dramatic work for the stage or to be broadcast: the actors put on a new play. 
 4 the space in or through which a mechanism can or does move: the steering rack was loose, and there was a 
little play. 

• scope or freedom to act or operate: our policy allows the market to have freer play. 
 5 light and constantly changing movement: the artist exploits the play of light across the surface. 

3. Completare Subcapitolul 4. Definiții ale jocului 

 4.1. Definiția 1 - David Parlett 

 “A formal game has a twofold structure based on ends and means: 
 Ends. It is a contest to achieve an Objective (The greek for game is agon, meaning contest) Only one of the 
contenders, by they individuals or teams, can achieve it, since achieving it ends the game. To achieve that object is to 



win. Hence a formal game, by definition, has a winner; and winning is the “end” of the game in both senses of the 

word, as termination and as object.  
 Means. It has an agreed set of equipment and of procedural “rules” by which the equipment is manipulated to 
produce a winning situation.”  4

 4.2. Definiția 2 - Clark C.Abt 

 “Reduced to it’s formal essence, a game is an activity among two or more independent decision-makers 
seeking to achieve their objectives in some limiting context. A more conventional definition would say that a game is a 
context with rules among adversaries trying to win objectives. (…) 

 The trouble with this definition is that not all games are contests among adversaries - in some games the 
players cooperate to achieve a common goal against an obstructing force or natural situation that is itself not really a 
player since it does not have objectives. (…) 
 Of course, most real-life activities involve independent decision-makers seeking to achieve objectives in some 

limiting context… Political and social situations can also be viewed as games. Every election is a game. International 
relations are a game. Every personal argument is a game. And almost all business activity is a game. Wether these 
contests of politics, war, economics, and interpersonal relations are played with resources of power, skill, knowledge, or 

luck, they always have the common characteristics of reciprocal decisions among independent actors with at least 
partly conflicting objectives”  5

 4.3. Definiția 3 - Johan Huizinga - play (vezi și capitolul 1.2)  
 “[Play is] a free activity standing quite consciously outside “ordinary” life as being “not serious” but at the 

same time absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material interest, and no profit 
can be gained from it. It proceeds with it’s own proper boundaries of time and space, according to fixed rules and in an 
orderly manner. It promotes the formation of social groupings, which tend to surround themselves with secrecy and to 

stress their difference from the common world by disguise or other means.”  6

 4.4. Definiția 4 - Roger Caillois (vezi și capitolul 1.3) 
 “1. Libertate = a te juca nu este obligatoriu, întrucât dacă ar fi și-ar pierde calitatea și atracția ca formă de 
divertisment; 

 2. Separare = timpul și spațiul sunt bine separate încă de la început; 
 3. Nesiguranță = are un traseu aleator care nu poate fi anticipat, deoarece deciziile depind de inițiativa 
jucătorului; 

 4. Neproductivitate = nu produce nici un obiect sau nu are o valoare materială determinată, cu excepția 
schimbului de experiență dintre jucători, la final aceștia revenind la situația inițială; 
 5. Guvernat de reguli = uneori convenția suspendă regulile obișnuite, stabilindu-se o convenție specială, 
singura care contează atâta timp cât jocul este în derulare; 

 6. Credibilitate = creeză o a doua realitate care este diferită de realitatea obișnuită.”  7

 4.5. Definiția 5 - Bernard Suits 
 “To play a game is to engage in activity directed towards bringing about a specific state of affairs, using only 

means permitted by rules, where the rules prohibit more efficient in favour of less efficient means, and where such rules 
are accepted just because the make possible such activity.  
 - or more succintly -  

 Salen, Katie and Zimmerman, Eric; “Rules of Play Game design fundamentals”, The MIT Press, Cambridge, 4

Massachusetts, London, England 2003
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 I also offer the following simpler and, so to speak, more portable version of the above: playing a game is the 

voluntary effort to overcome unnecessary obstacles”  8

 4.6. Definiția 6 - Chris Crawford 
 Representation: A game is a closed formal system, that subjectively represents a subset of reality.  
 By “closed” I mean that the game is complete and self-sufficient as a structure. The model world created by 

the game internally complete; no reference need to be made to agents outside of the game.  
 By formal I mean only that the game has explicit rules. A game’s collection of parts which interact with each 
other, often in complex ways. It is a system. A game creates a subjective and deliberately simplified representation of 

emotional reality. 
 Interaction: The most fascinating thing about reality is not that it is, or even that it changes, but how it 
changes, the intricate webwork of cause and effect by which all things are tied together. The only way to properly 
represent this webwork is to allow the audience to explore it’s nooks and crannies, to let the generate causes and 

observe effects.  
Games provides  this interactive element, and it is a crucial factor in their appeal. 
 Conflict: A third element in all games is conflict. Conflict arises naturally from the interaction in a game. The 

player is actively pursuing some goal. Obstacles prevent him from easily achieving this goal. Conflict is an intrinsic 
element of all games. It can be direct or indirect, violent or non-violent, but is is always present in every game. 
 Safety: Conflict implies danger; danger means risk of harm; harm is undesirable. Therefore, a game is an 
artifice for providing the psychological experiences of conflict and danger while excluding their physical realizations. 

In short, a game is a safe way to experience reality. More accurately, the results of a game are always less harsh than 
the situation the game models.  9
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