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Impressionism och digitala spel
Impressionismen är en av de mest inflytelserika konströrelserna genom tiderna. Den banade
väg för ny teknik och nya motiv, men framförallt ett nytt tänkande kring varför, vad och hur man
framställer konst. Den gav upphov till flertalet nya ismer, därav expressionismen och flera postimpressionistiska stilar.
I den här texten kommer jag först berätta om vad impressionismen är, varför och hur den
kom till, och efter det dess relation till spel, speldesign och hur dessa påverkats av den relationen.

Del 1 - Impressionismen
Överblick
Impressionismen, av somliga kallad den första av modernismens konstinriktningar, präglas
av experiment med färger och ljus, vardagliga motiv och ett fokus på upplevelsen av en bild snarare
än förväntningen av hur den borde se ut. Man bröt mot den konservativa konstens regler, men hade
egentligen samma syfte, att avbilda verkligheten.
Impressionister menade att våra ögon inte uppfattade världen så som den akademiska
konsten ville mena och målade då det de såg snarare än det de lärt sig att måla. De flyttade ut från
sina studior och målade av direkta motiv från världen runt omkring dem, och försökte då också
fånga dess flyktighet; De brukade måla klart sina tavlor vid en session. Detta resulterade i en teknik
som ofta bestod av simpla och tydliga penseldrag och ett utseende som av många dåtida kritiker och
akademiska (läs: konservativa) målare framstod som ofärdigt och kladdigt (Gombrich, 1989).

Historia och utveckling
Allt började med en grupp konstnärer vars verk blev
nekade tillträde vid Salon de Paris, en utställning i Paris där
akademiker visade upp sina alster för varandra. Verken blev
nekade på grund av sitt ofärdiga intryck och tydliga brott mot
akademins läror. Efter att istället ha fått ställa ut i Salon des
Refusés, en utställning för nekade verk som drog till sig stor
uppmärksamhet, började gruppen ställa ut i egen regi.
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Namnet impressionism myntades av Louis Leroy,
en konstkritiker i Paris efter en sådan uställning. Efter att
ha sett Monets ”Impression, soleil levant” (1872), skrev
han parodiskt hånande om impressionisternas utställning
och deras ofärdiga verk. Han menade att de målade efter
enbart sina intryck istället för kunskapen och att deras
verk var mindre färdiga än skisser för tapetmönster .
Konstnärerna som bestod av bland andra Paul Cezanné,
Edgar Degas och Claude Monet tog till sig namnet och
ställde sedan ut som impressionister (Wikipedia, 2012-0105).
Det fanns såklart konstnärer som började måla på
nya sätt tidigare och som både var stora inspirationskällor
"The Balcony" - Manet, E. 1867

till och i vissa fall även delaktiga i gruppen av
impressionister. Bland dessa fanns Manet, som man
brukar räkna till impressionisterna även
om han inte höll sig strikt till
impressionismen i sin stil. Manet
experimenterade, inspirerad av Goya,
med skarpa kontraster i ljus vilket
ledde till att man knappt såg vissa delar
av motivet. Ett gott exempel här är
”The Balcony” (Manet, 1876). Manet
målade även ”The Races at

"The Races at Lonchamp" - Manet, E. 1864

Longchamp” (1864) som i
jämförelse med ”The Derby day”
(Frith, 1856-8) visar hur
liknande motiv kan utföras
oerhört annorlunda. Frith målade
en högt detaljerad målning med
mängder av skeenden över hela
bilden. Det går att vandra med
blicken och se de olika

"The Derby Day" - Frith, W. P. 1856-8

2 av 8

Robin Hjelte, 12-01-10
personernas förehavanden. Manet å andra sidan gjorde i princip hela folkmassan i publiken till ett
töcken av färg och menade att man inte uppfattar människor som detaljerade individer när man ser
något som är i så snabb rörelse som hästarna och dess ryttare. Hans mål var att fånga den rörelse
och den kaosartade känslan som infinner sig i ett lopp, och var inte intresserad av tydliga detaljer.
Även japanska målningar gav inspiration till impressionisterna och eftersom många
japanska färgträsnitt användes som omslagning på leveranser från Japan, fanns en god tillgång till
Japanska bilder. Anledningen till intresset kommer sig av den japanska konstens isolerade
utveckling; Den liknade inte den västerländska typiska stilen och gav en frisk fläkt i fråga om teknik
och komposition.
Äran för mycket av det sökande som många av dessa konstnärer ägnade sig åt kan tillskrivas
kamerans utveckling. Kameran blev bättre i sin teknik och många konstnärer kändes sig hotade eller
överflödiga. Om deras arbete att avbilda verkligheten kunde göras bättre, billigare och snabbare
mekaniskt, vilken roll hade de då i samhället? Hela modernismen handlar egentligen i viss mån om
detta, och för impressionisterna blev det just att fånga världen i form av intryck och så som vi
uppfattar den med våra ögon. Målet var inte bara att fånga bilden, utan även känslan av den;
Helhetsupplevelsen stod i fokus.

Teknik och stil
I sitt sökande använde sig impressionisterna av vissa specifika tekniker och förehavanden
som senare kom att markera impressionismen som stil, inte bara som filosofi. Tidigare byggde
mycket av måleriets konst på att gömma målandet helt. Man försökte i största möjliga mån att dölja
penseldrag, man höll sig till en vid närmare studier uppfattningsbart realistisk stil och valde således
ofta ganska nedtonade färger. Skuggor gjordes näst intill uteslutande genom att blanda i svart färg.
För att måla på detta sätt krävdes lång tid och möjlighet att låta färgen torka mellan sessioner, dvs.
en studio. När impressionisterna valde att fånga världen ville de göra det genom att se den, de gick
ut och övergav sin studior för att måla 'en plein air', dvs. med stativ vid sitt motiv.
Att måla en plein air innebar vissa restriktioner och problem som man var tvungen att lösa
och här man tagit till sig många av de tekniker som beskriver impressionismen. Man använde
många smala små tydliga penseldrag för att markera och symbolisera mer komplicerade mönster
(t.ex. solens reflektion i vattnet i Monets ”Impression, soleil levant” 1872). Man målade i en
session utan att låta färgen torka emellan. När man blandade skuggor använde man med
motsatsfärger istället för svart. Ljus var centralt och man tog i åtanke reflektion emellan objekt i
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bilden. Istället för att blanda färger lät man färger ligga sida vid sida och den slutgiltiga illusionen
av en färg stod i åskådarens ögon (något som vidareutvecklades i de neoimpressionistiska stilarna
pointillism och divisionism).

Slutord
Impressionismen handlar om helhetsupplevelsen i ett ögonblick, att fånga det intrycket i ett
verk och att betrakta det man avbildar. Den uppstod i ett klimat som var minst sagt motsträvigt och
som impressionist blev man lämnad utanför och hånad innan resten av världen tog till sig den nya
stilen. Måleriet med sina gamla anor hade förfinats över oerhört lång tid och man var inte helt
mottaglig för förändring. Impressionisterna var rebeller och utgjorde grunden för ett nytt tänkande
och stod för en god skjuts i måleriets fortsatta utveckling.
Måleriet kom även att influera andra media, så som text och musik. Vi ska nu gå in på spel
och hur impressionismen är närvarande där.

Del 2 - Impressionism och digitala spel
Digitala spel är ett ytterst ungt media i jämförelse med framförallt målning och text, men
även i förhållande till film och television. Det finns inga fullständiga bra sammanställningar av vad
speldesign egentligen är begränsat till och det sker en ständig utveckling som utmanar gränserna för
vad vi anser är spel. Samtidigt vilar hela mediet på den kulturhistoria vi har och många delar kan
separat ses och analyseras.

Scen ur "Borderlands", Gearbox Software. 2009 Scen ut "The Legend of Zelda: Skyward Sword",
Nintendo EAD & Monolith. 2011
Om man bara ser till det rent grafiska och vilka spel som använder sig av samma principer
som impressionismen i sitt utseende är det lätt att tänka på cell-shadeade spel, då stilmässigt i likhet
med Borderlands (Gearbox Software, 2009) och The Legend of Zelda: Skyward Sword (Nintendo
EAD & Monolith Soft, 2011), där man egentligen särar färgfält från varandra och låter spelaren få
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tolka bilden till sitt slutgiltiga utseende. Man får en illusion av en rörlig målning som har stilistiska
likheter med impressionistiska verk. Men den grafiska sidan är lätt att använda så länge tekniken
tillåter det; Vad som egentligen är intressant är hur spelmediets historia ser ut, och hur man ganska
tydligt kan se tendenser som liknar de i impressionismens historia.
Västvärldens spelutveckling grundar sig i ingenjörskonst och i den miljön hamnade fokus
snabbt på realism och i övrigt utveckling av teknik. Idealet var nästan alltid att härma världen så
gott det gick. Man etablerade en standard och ett ideal som i mångt och mycket lever kvar än idag.
1983 släppte Nintendo sitt Nintendo Entertainment System (NES) och blev nästan omedelbart
världsledande. Japan, vars spelindustri växte fram ur en annan kulturell grund, pressade istället
vidare gränserna för vad spel kunde vara och se ut. Nu är vi i ett skede där man till viss del anser att
vi har nått en teknisk gräns för vad som är nödvändigt, och flera stora aktörer i branchen menar att
det inte är någon brådska ännu efter en ny konsolgeneration (Dutka, 2011; Dumitrescu, 2011), trots
att den idag redan är drygt 5 år gammal.
Fortfarande ligger realism och fotorealism som högt idealistiskt och ser man på spel som
släppts nu i år toppar de stora västerländska spelhusen med exempelvis Battlefield 3 (DICE, 2011)
och The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011), vilka har olika höga grader av
realism i sitt utseende, medan det från japan kommer The Legend of Zelda: Skyward Sword, där
utvecklarna själva har sagt att man vill få omgivningarna att se ut som impressionistiska målningar.
Samtidigt har vi en pågående indie-revolution i spelbranschen där massvis med mindre företag
släpper mängder av spel som många gånger utmanar de stora spelen och pressar gränserna allt
längre för vad som är ett spel och hur man ser på interaktiva upplevelser.

Illustration 1: Scen ur "Battlefield 3" - DICE. 2011
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Man skulle kunna sammanfatta det som Ed Fries gör i en intervju när han jämför 1800-talets
måleri med dagens spelindustri: Han menar att vi likt konstnärerna innan impressionismen kan göra
högt realistiska verk och avbilda verkligheten väl, och att vi nu på grund av det stagnerat i vår
utveckling, men att 1800-talets konstnärer hade impressionisternas hjälp till vidareutveckling av
mediet. Han uppmanade spelindustrin att ta till sig impressionismens filosofi i spelutvecklingen
(Webster & Fries, 2011), något indieutvecklarna tagit på sig rollen av idag.
Chris Bateman diskuterar om det överhuvudtaget går att göra ett impressionistiskt spel, och
hur det skulle vara utformat i sådana fall och argumenterar om att spel är rationella i sin natur och
därför har svårt att uppnå den upphöjda upplevelsen av något bortom det medvetande vi betraktar
verket med, vilket han förknippar med stor konst och då i synnerhet impressionisternas verk.
Slutsatsen han drar är att spel inte kan vara impressionistiska verk, utan skulle då bli interaktiva
upplevelser separerade från spel. (Chris Bateman, International Hobo, 2009).
Det finns dock redan idag tydliga arv från impressionismen i filosofin kring modern
speldesign. Impressionismen handlade om att förmedla ett intryck, en helhetsupplevelse. Jesse
Schelle, en av de mest inflytelserika författarna inom speldesign skriver som följande:
”Ultimatley, a game designer does not care about games. Games are merely
a means to an end. On their own, games are just artifacts – clumps of
cardboard, or bags of bits. Games are worthless unless people play them.
Why is this? What magic happens when games are played? When people
play games, they have an experience. It is this experience that the designer
cares about.” - Jesse Schelle, Morgan Kaufmann, 2010.
Alltså, mycket av den teori och filosofi som ligger bakom dagens spel bygger på
förmedlandet av en helhetsupplevelse, inte spelet i sig. En annan term som Schelle talar om är
introspektion, att analysera egna upplevelser och intryck för att kunna förmedla dessa genom sitt
media. Tankar som har sitt ursprung i impressionismen.
Det är för mig tydligt att vi utan impressionismen inte skulle ha spel som är utformade som
de är idag, och jag väntar med spänning på spelbranschens egna impressionistiska era och skattar
mig lycklig att både kunna vara med om och ta del i den.
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