
Literaire games & interactive storytelling
Meer dan shooters en sims



Gris (2018) - over verlies, verdriet, depressie en rouw, waarin kleuren het grootste verhaal vertellen. Eigenlijk een soort 
prentenboek/visual novel. Psychische wetenschap over rouw en kleuren speelden een grote rol in deze game ontwikkeld door 
game developers Roger Mendoza, Adrián Cuevas en kunstenaar Conrad Roset. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gris


That Dragon, Cancer - over omgaan met ziekte en verlies van een kind. Een verwerkingsproces voor de ouders die dit 
overkwam en die deze game maakten. Ontworpen door Ryan Green en geschreven door Amy Green, 2016

https://en.wikipedia.org/wiki/That_Dragon,_Cancer


What remains of Edith Finch - coming of age story, een mysterieuze zoektocht naar verloren jaren, kindertijd en herinneringen aan een 
familie die eeuwig ongeluk op zich afriep. Spannend, sprookjesachtig en soms verdrietig: deze game spreekt je aan op een herkenbaar 
verlangen naar een tijd die nooit meer terugkeert in de stijl van Young Adult. Geschreven en geregisseerd door Ian Dallas, 2017.

https://en.wikipedia.org/wiki/What_Remains_of_Edith_Finch


Her Story, A Game about a Woman talking to the Police - 1 acteur, meerdere rollen en allerlei verschillende uitkomsten. 
Een echte detective (lange game/dikke pil), in de vorm van een interactieve film, waarin je niet echt iets fout kan doen, maar wel maar 1 
keer kan kiezen, dus luister goed naar haar verhaal. Gecreeërd door Sam Barlow in 2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Her_story


Aisle (1999) - een interactief fictie verhaal in enkel tekst (zoals vroeger de eerste games ook waren) over een man die in de supermarkt 
staat. Jij maakt zijn keuzes en hieruit volgen conclusies (choose your own adventure). Van Sam Barlow, de maker van Her Story

https://en.wikipedia.org/wiki/Aisle_(video_game)


The Stanley Parable (2013) - een absurdistische meta-game vol existentialisme, het lot en de verhouding tussen game developer en speler. 
Geschreven en verteld als een luisterboek om de speler een beetje gek te maken en te laten twijfelen aan wat die nou eigenlijk aan het doen 
is en of er überhaupt vooruitgang is in het verhaal. Ontwikkeld door Davey Wreden (The Beginners Guide) and William Pugh (Accounting) 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Stanley_Parable


Pulpromans! Boeketreeks! Blijvend populair, ook in games zoals Romance Fate. Veel games refereren aan boeken zoals Fifty 
Shades of Grey en de Twilight serie en zijn overwegend wit, hetero en gender rol bevestigend. 


