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Molleindustria, ime kolektiva, odgovornega za vrsto najkontroverznejših 

novejših videoiger, pravzaprav predstavlja eno samo osebo. Paolo Pedercini 

je človek, ki poganja Molleindustrio. Seveda je bilo nekaj sodelovanja ter 

prijateljev in kolegov, ki so se pridružili njegovim projektom (konec koncev, 

kolikokrat pa delo res opravi en sam posameznik, brez stika z drugimi?), 

vendar lahko s precejšnjo gotovostjo trdim, da je Paolo Pedercini odgovoren 

za pravzaprav vse, kar se dogaja v Molleindustrii. Če bi govorili o njihovih 

igrah, bi bilo to dejstvo povsem brez pomena. Je pa precej pomembno, ker 

verjamem, da so odgovori na vprašanji, kako to vem in zakaj je to pomembno, 

še kako relevantni za razumevanje Molleindustrie v širšem kontekstu 

neodvisnih iger.

Leta 2011, ko je Molleindustria izdala igro Phone Story, je bil fenomen 

neodvisnega igričarstva verjetno na vrhuncu priljubljenosti. Le nekaj mesecev 

kasneje, v letu 2012, je na platna prišel dolgo pričakovani prvenec Lisanne Pajot 

in Jamesa Swirskega o neodvisnih ustvarjalcih videoiger. Indie Game: The Movie 

(Neodvisna igra: Film) pa ni sprožal vročičnosti le med skupnostjo igričarjev, 

temveč je postal referenca tudi na neodvisni filmarski sceni. Še istega leta 

so ga namreč predvajali in nagradili na filmskem festivalu Sundance.

 

Zgodba filma sledi razvoju treh večjih neodvisnih iger in se pri tem osredotoča 

predvsem na osebne zgodbe razvijalcev. Vsem sta skupni tesnobnost in 

negotovost: po dokaj uspešnih karierah so se odločili, da delo nadaljujejo 

samostojno ali v majhnih skupinah. S tem so postali odgovorni za celoten 

produkcijski cikel videoigre, od začetnega koncepta in zasnove zgodbe do izida 

in trženja. V dokumentarcu razvijalci upravičujejo svoje karierne odločitve z 

željo po ustvarjanju nečesa osebnega in edinstvenega.
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Vendar pa se nemudoma izkaže, da takšno posamično delo s seboj prinaša 

večjo tesnobnost glede rezultatov dela, saj nimajo več varnosti, ki jo 

zagotavljajo stalne pogodbe. Še najbolj se zaskrbljenost kaže pri enem glavnih 

akterjev v filmu, avtorju igre Fez Philu Fishu. Odnos med lastnim delom in 

življenjem kot takšnim na neki točki opiše tako:

»Igra me je sčasoma začela v delčkih odsevati. To na začetku nikakor ni bil 

moj namen. […] Zdaj pa smo tu. Nimamo denarja, preveč delam in preveč sem 

obremenjen. Sem na robu. Jaz. Moje ime … moja kariera. Če to propade, sem 

končal. Ne verjamem, da bom še kdaj delal v produkciji iger. In to ni samo igra, 

tako sem povezan z njo. Gre zame, v nevarnosti je moj ego, moja percepcija 

samega sebe. Moja identiteta je Fez. Sem tip [sic], ki ustvarja Feza. To je bolj 

kot ne to. Če to ne uspe […], bi se ubil. Ubil bi se. To je moja spodbuda za 

dokončanje – ne bo se mi treba ubiti.«1

Stephanie Fisher in Alison Harvey sta ob analiziranju oblik vključenosti 

v kulturi neodvisnih iger izpostavili, da je predstava o neodvisnosti brez 

pomena v kritiki prekernih pogojev dela v produkciji videoiger. Nasprotno, 

»velik del vrednot in pomenov, ki so povezani z odločitvijo za neodvisno pot, 

pravzaprav z vrednotenjem domnevne meritokracije konkretizirajo strukturne 

neenakosti velike industrije«.2 To se jasno kaže na mnogo delavnicah za 

neodvisne ustvarjalce na večjih mednarodnih igričarskih konvencijah. Na 

konferenci Develop v Brightonu v Združenem kraljestvu vsako leto predstavijo 

neodvisne igre, da bi nadobudnim neodvisnim ustvarjalcem pomagali pri 

trženju in distribuciji iger. Ob pogledu na povratne informacije, ki jih novi 

neodvisni ustvarjalci dobijo od poznavalcev, je jasno, da standarde za uspeh 

pogosto narekujejo ekonomske potrebe. Pričakuje se, da bo uspešen neodvisni 

ustvarjalec prodal dovolj izvodov igre, da se bo začetna naložba povrnila. Da 

bi mu to uspelo, je treba na vse bolj kompetitivnem trgu, na katerem se veliko 

ljudi odloči za takšno nestabilno eksistenco, poskusiti preizkusiti kolikor je 

mogoče izdaj. Ena izmed dobrih strategij je izdajanje številnih klonov najbolj 

1 Pajot, L., in Swirski, J., Indie Game: The Movie, 2012.
2 Fisher, S. J., in Harvey, A. (2013) ‘Intervention for Inclusivity: Gender Politics and Indie 
Game Development’, Loading... Journal of the Canadian Game Studies Association, 7 (11),  
str. 37.
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poznanih in uspešnih iger, s katerimi naj bi pritegnili stranke, ki si morda želijo 

še več podobnih iger, kot so jih že igrale. To je očitno še posebno učinkovito, 

ko gre za monetizacijo zabavnih digitalnih proizvodov za mobilne telefone, 

tablice in družbena omrežja. Raziskovanje eksperimentalnih ali inovativnih 

oblik iger je rezervirano za tiste, ki jim je uspelo preseči prag ekonomske 

vzdržnosti, ali pa za tiste, ki so dovolj pogumni, da več let vlagajo ogromno 

sredstev in dela v en naslov ali več.

 

Kot je v svoji prelomni raziskavi o vzponu neodvisnih modnih oblikovalcev 

v Veliki Britaniji konec osemdesetih let minulega stoletja zapisala Angela 

McRobbie (1998), je delo zunaj velikih podjetij in odgovornost za lastno delo 

večina vpletenih opisovala pozitivno.3 Tudi vzpon kreativnih industrij spodbuja 

podobne modalitete individualiziranega dela, kar se pogosto upravičuje z 

osebno svobodo in raziskovanjem umetniškega izražanja. Vendar so delavci 

v modni industriji, s katerimi se je pogovarjala McRobbie, razkrili, da so »v 

samostojnem delu pogosto občutili hud stres in izčrpanost. Pogosto so se 

spravili v vzorce samoizkoriščanja, ki si jih noben delodajalec ne bi mogel 

privoščiti.«4 V kasnejšem delu o predstavi o ustvarjalnosti in umetnosti kot 

motorjih neoliberalnega gospodarstva je McRobbie še ugotovila, da takšne 

delovne razmere vplivajo tudi na kakovost končnega proizvoda: »Ko je le 

malo časa za razmišljanje, ali pa ga sploh ni, tudi umetnina sama ne more 

biti premišljena.«5

V takšnem scenariju vključenost ni zagotovljena, dostop do produkcije pa ni 

tako neposreden, kot verjamejo mnogi. Navkljub trditvam v prid domnevni 

demokratizaciji pri načinu produkcije na področju videoiger6 posameznik 

potrebuje veliko spretnosti, sreče in trdega dela. Še več, kako medij dojemajo 

tisti, ki so vanj že vključeni, je socialna ovira, ki ne dopušča drugačnih idej. 

3 McRobbie, A. (1998) British Fashion Design: Rag Trade or Image Industry? New York (NY): 
Routledge
4 Ibid. (stran 88)
5 McRobbie, A. (2001) ‘Everyone Is Creative: Artists as New Economy Pioneers?’,  
Open Democracy, str. 3, https://www.opendemocracy.net/node/652 [Dostop 4. 12. 2014]
6 Kot je na primer razmišljala Anthropy, A. (2012) Rise of the Videogame Zinesters: How 
Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers, Drop-outs, Queers, Housewives, and People 
Like You are Taking Back an Art Form. New York: Seven Stories Press.

https://www.opendemocracy.net/node/652
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Toksična moškost v kulturi videoiger otežuje ustvarjalkam, da bi se vključile.7 

Kako agresivno lahko ženski prisotnosti v kulturi videoiger nasprotujejo 

igričarji, je na primer pokazala afera Gamergate.8 Vendar na podobno raven 

konservativnosti kažejo tudi bolj subtilni primeri. V filmu Indie Game: The Movie 

je edina predstavljena ženska Danielle, žena enega od razvijalcev igre Meat 

Boy. Danielle je večinoma prikazana na zofi, medtem ko se njen mož posveča 

delu. Film jo še prikazuje, kako šiva plišaste igračke, ki jih bodo prodajali 

kot promocijsko blago za igro njenega moža. Ob tem moleduje, naj ji kupi 

novo mačko, ko bodo izdali igro. Pojavi se tudi na igričarski konvenciji, kjer 

nastopa njen mož. Tam jo zasnubi. V celotnem dokumentarcu jo gledamo, 

kako ponižno sedi za možem in čaka, da neha delati. Povzeto z njenimi lastnimi 

besedami, sreča družine je v celoti odvisna od rezultatov dela njenega moža. 

Takšen prikaz ženske kot pasivnega subjekta, ki je za igričarsko kulturo 

povsem nepomemben (in vendar sprejema pomen takšne kulture za uspeh 

svojega zakona), le utrjuje dominantno dojemanje igričarja in ustvarjalca iger 

kot moškega.9 Od moškega subjekta se pričakuje, da bo vzdržal ustvarjanje 

videoigre – vsekakor mnogo pretežke naloge za ženo, ki je predstavljena kot 

čustveno nestabilna in krhka oseba.

Verjamem, da lahko delo Molleindustrie obravnavamo kot odgovor na 

pojav vprašanj vključenosti, vpliva in individualizacije v produkciji videoiger. 

Pomembnost teh tem je precej širša od samega medija videoigre in se z 

obširnimi posledicami pojavlja v drugih sektorjih, predvsem v tako imenovanih 

kreativnih industrijah. Predstava o neodvisnosti je za Molleindustrio strateško 

pomembna, da lahko artikulira nasprotovanje grozljivim delovnim razmeram 

tistih, ki so vključeni v industrijo videoiger, in težavam izključenih in izkoriščanih 

(ali samoizkoriščanih) delavcev v digitalni industriji. Tako ima neodvisnost za 

Molleindustrio velik pomen navkljub (ali v odgovor) številnim kritikam, ki jih 

7 Dovey, J., in Kennedy, H. W. (2006) Game Cultures: Computer Games as New Media. 
Maidenhead: Open University Press, str. 63–83.
8 Gamergate so poimenovali nasilno kampanjo proti vključevanju razvijalk in komentatork 
v kulturo videoiger. Poleti 2014 so jo začele moške skupine igričarjev, v času pisanja pa še 
vedno privlači vrsto posameznikov, predvsem na tviterju, pod #gamergate.
9 V posebno različico filma so vključene zaključne scene, v katerih posamezni protagonisti 
spregovorijo o tem, kaj se je po izidu filma dogajalo z njihovim delom in karierami. Tudi 
Danielle je namenjena scena, v kateri »spregovori o kasnejšem življenju, mačkah in življenju 
z mačkami« (Vir: buy.indiegamethemovie.com, zadnji dostop 26. 8. 2015).

http://buy.indiegamethemovie.com
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je deležen fenomen. Z delom Molleindustrie postane neodvisnost metoda 

za ovrednotenje lastnega dela in, širše, za ovrednotenje lastnega obstoja v 

tem svetu.

V govoru na konvenciji Indiecade oktobra 2012 je Molleindustria definiral 

neodvisnost kot »kontinuum, vektor. Je stopnja kompromisa s kapitalom, ki 

je ne bi smeli obravnavati kot ravni čistosti ali samo osebne moralne drže.« 

V istem govoru Molleindustria pravi, da bi si lahko »najmanj« in »najbolj« 

neodvisne razvijalce iger predstavljali kot »programersko opico pri Zyngi« 

oziroma kot »žensko, ki v Afriki ustvarja odprtokodne igre za svojo lokalno 

skupnost«. Vendar v obeh primerih vedno obstajajo odnosi odvisnosti 

in soočanja z gospodarskimi, tehnološkimi, kulturnimi in družbenimi 

okoliščinami. Konfliktni vidik soočanja med našimi življenji in delom najdemo 

v nerazrešljivem stanju neodvisnosti, »utopičnem« projektu, ki ga ne moremo 

nikoli, tako Molleindustria, popolnoma doseči.10 Tudi izbor za razstavo All 

Work, No Play v projektnem prostoru Aksiome junija 2015 je pomenljiv: v 

zbirki predstavljenih iger Molleindustrie lahko opazimo ponavljanje tematike 

konflikta med življenjem in delom v različnih projektih.

 

Med izbranimi igrami je Everyday the Same Dream (2009). V igri igramo 

depresivnega delavca, ki vsak dan brezizhodno ponavlja iste dejavnosti. 

Igra nam ponuja možnost alternativnih poti ali izbir v vzorcu, ki sicer deluje 

vnaprej določen in nespremenljiv. Isti konflikt je predstavljen tudi v Unmanned 

(2012), le da v tem primeru v vlogi vojaškega operaterja daljinsko vodenega 

orožja. Igra je parodija paradigme oblikovanja iger izziv-nagrada, le da v 

kontekstu, kjer ni resničnih izzivov: igralec se mora obriti, peljati do vojaške 

baze, upravljati vmesnike, ki mečejo bombe na vasi in domnevne teroriste, 

ki živijo zelo daleč od kraja, kjer sprejema navodila. Težaven vidik igre ni v 

uspešnem dokončanju vsake naloge, ampak v razumevanju in preizpraševanju, 

kaj glavna oseba v igri pravzaprav dela in kakšen bi bil primeren pristop k 

tesnobnosti takšnega razčlovečenega dela. Dnevne naloge vojaka so kristalno 

10 Pedercini, P. (2012) ‘Toward Independence – Indiecade 2012’. molleindustria.org,  
http://www.molleindustria.org/blog/toward-independence-indiecade-2012-microtalk/ 
[Zadnji dostop 7. 11. 2014]

http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html
http://unmanned.molleindustria.org/
http://molleindustria.org
http://www.molleindustria.org/blog/toward-independence-indiecade-2012-microtalk/
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Molleindustria
Every Day the Same Dream, 2009

Molleindustria
Unmanned, 2012
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jasne, njegovo vsakodnevno življenje pa teče gladko in rutinsko. Sprejemanje 

takšne preprostosti je problematično, saj se takoj izkaže, da je soodgovoren 

za ubijanje drugih živih bitij.

Tudi v McDonald’s Videogame (2006), precej zgodnejšem delu Molleindustrie, 

se pojavi podobna retorika; v njej navidezna nedolžnost dejanj igralca skriva 

dosti bolj zapletene posledice – čeprav je politično sporočilo v tem primeru 

mnogo bolj jasno izraženo kot v Unmanned. V McDonald’s Videogame 

je uporabljena dinamika videoiger upravljanja – igralec prevzame vlogo 

menedžerja verige s hitro prehrano. Da bi verigo naredil ekonomsko vzdržno, 

mora kaj hitro poseči v produkcijski cikel z zastrupljanjem krav ali polj, na 

katerih pridobiva primarna sredstva, in preobremeniti delavce s slabo plačanim 

delom. Igre bo prej ali slej konec, saj je sistem proizvodnje hitre prehrane sam 

po sebi nepopravljivo nevzdržen. 

Leta 2011 so pri Molleindustrii izdali Phone Story, eno svojih najbolj kontro-

verznih iger. Phone Story simulira produkcijske faze mobilnega telefona, od 

izdelave in trženja do načrtovane zastarelosti. Phone Story je igra o delu 

v digitalni eri in o tem, da obilje visokotehnoloških proizvodov temelji na 

izkoriščanju delavcev in onesnaževanju območij daleč od naših oči. Vendar 

pa jo igramo na napravah, ki so rezultat teh zločinov – na mobilnih telefonih 

in tablicah. Zato so Phone Story kmalu po izidu izključili iz trgovine Apple 

Store. Zanimivo, da je še vedno dosegljiva v trgovini Google Play, kot da bi bila 

kritika uperjena zgolj v Apple kot proizvajalca mobilnih telefonov, in ne širše, 

kot izraz nezadovoljstva s sodobnim gospodarstvom, v katerem je Google 

zagotovo eden ključnih igralcev.

Phone Story bi sicer lahko razumeli kot aktivizem z videoigrami, vendar pa 

druge igre Molleindustrie k razlagi problemov in ponujanju rešitev pristopajo 

precej manj eksplicitno. How to Build a Better Mousetrap (2014) na primer 

igramo kot simulator družbene teorije. Igralec mora uravnotežiti uporabo 

človeške delovne sile z vpeljevanjem orodja avtomatizacije v sistemu, ki 

vključuje izdelavo, raziskovanje in določeno število subjektov, ki jih lahko 

pretvori v delovno silo. Več ko je avtomatizacije, manj delovne sile potrebuje 

http://www.mcvideogame.com/
http://www.phonestory.org/
http://www.molleindustria.org/to-build-a-better-mousetrap/
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Molleindustria
To Bulid a Better Mousetrap, 2014

Molleindustria
McDonald's Videogame, 2006
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Molleindustria
Phone Story, 2011
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in več bo na zaslonu brezposelnih delavcev; ti sčasoma začnejo organizirati 

proteste, s katerimi bi lahko podrli sistem. Zdi se, da igra implicira, da je ena 

od možnosti – surova sila in zapiranje – edina rešitev za vzdrževanje takšnega 

sistema ali pa da morda določeni elementi v prikazanem političnem sistemu 

manjkajo (lahko bi rekli, da na primer manjka uvedba univerzalnega temeljnega 

dohodka ali pa možnost manj dela za isto plačilo). V MayDay Net Parade (2004) 

so pri Molleindustrii že predlagali nujnost alternativnih mrež in modelov za 

pomoč med prekernimi delavci, ki jih sindikati in politične stranke ne zastopajo. 

MayDay Net Parade je obiskovalcem z avatarjem in personaliziranim sloganom 

omogočala sodelovanje v virtualnem shodu. Registracijo so končali na praznik 

dela, 1. maja 2004, pohod pa je odtlej na ogled na spletni strani Molleindustrie. 

Zbirka naj bi predstavljala delavce, ki so sindikatom in političnim strankam 

nevidni, torej tiste, ki so se takrat že pojavljali – prekerne delavce, ki živijo z 

občasnim delom in pogodbami za delo, plačano po urah. V virtualnem pohodu 

MayDay Net Parade lahko v zgodnji fazi vidimo usmerjenost v debate o delovnih 

razmerjih in odnosih moči ter kako te razumejo tisti, ki jih nove oblike dela 

najbolj zadevajo. 

V igrah Molleindustrie je zaznati nujnost pogovora o tem, kako živimo in kako 

se obnašamo do drugih in dela. Ta občutek nujnosti definiranja samega sebe bi 

lahko poimenovali neodvisnost. S tega vidika lahko soobstoj Paola Pedercinija 

in Molleindustrie, posameznika in kolektiva, reinterpretiramo. Pedercini deluje 

kot rezultat pritiska na Molleindustrio, da se predstavi in razloži. Pedercinija 

kot javnega govorca poznamo zato, ker je za Molleindustrio nujno, da predstavi, 

kaj delajo, in igre poveže z ostalimi eksperimenti v razvoju iger in medijski 

umetnosti. Ob vseh teh priložnostih mora Pedercini predstaviti svojo lastno 

neodvisnost. Vendar pa govorjenje o neodvisnosti zahteva nekaj ali nekoga, 

od katerega mora biti neodvisen. Potrebuje definicijo ne zgolj samega sebe, 

ampak tudi drugih. Posameznikovo neodvisnost bi bilo morda bolje opisati ne 

kot pozicijo na vektorju ali kontinuumu, kot to opisuje Molleindustria, ampak 

kot koncept, v katerem posameznik ustvarja diskurz, s katerim preizprašuje 

in problematizira svoj odnos z drugimi. Koncept bo vedno pogojevan in ne 

bo nikoli dosegel končnega kompromisa med tem, kaj pomeni neodvisnost 

in kaj njena odsotnost.

http://www.molleindustria.org/netparade04/
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V Indie Game: The Movie so glavni akterji osebe, ki razpravljajo o sebi in pomenu 

svojega dela v svojih življenjih. Ta posameznikov stres lahko zares spodbuja 

narcistično obnašanje, narcisizem pa se prav lahko spremeni v solipsizem. Phil 

Fish, ki grozi, da se bo ubil, je verjetno prešel to mejo in lahko sebe in svojo 

igro vidi le zunaj odvisnega odnosa z ostalimi ustvarjalci videoiger in igričarji 

– pa tudi zunaj odnosa s prijatelji in družino.

Na delo Molleindustrie/Pedercinija lahko gledamo skozi ta nerazrešeni 

soobstoj posameznika in skupine. Takšen soobstoj nastane vedno, ko morajo 

predstaviti sebe, torej vedno, ko so odnosi z drugimi potrebni in se o njih 

razpravlja. Neodvisnost zahteva etično razmišljanje, in ne ontološkega: je 

vprašanje, kako naša prisotnost v svetu drugim nekaj vzame ali jim nekaj da, 

ne pa vprašanje, kdo smo.11 Pozabiti na to etično vprašanje lahko pripelje do 

preindividualiziranega razvijalca videoiger (in širše umetnika), kar je pogosto 

težava v neoliberalnih ideologijah.12 Po drugi strani pa nam lahko vprašanje, 

kdo je Molleindustria oziroma Pedercini, pomaga umisliti neodvisnost kot 

obliko etike, se pravi kot napor iskanja našega lastnega prostora, naše lastne 

definicije v odnosu do življenja tistih, ki niso mi.

11 Razlikovanje med ontologijo in etiko sem si izposodil v Levinas, E. (1969) Totality and 
Infinity: An Essay on Exteriority. Pittsburgh: Duquesne University Press.
12 V zasebnem pogovoru me je Paolo Pedercini opomnil, da so konflikt med posamezniki 
in kolektivi v kontekstu umetniškega ustvarjanja razložili Critical Art Ensemble v 
‘Observations on Collective Cultural Action’, Art Journal, letnik 57, št. 2 (poleti 1998), str. 
72–85, College Art Association. V tej intervenciji CAE postavijo tezo, da raziskovanje oblik 
organizacije med umetniki postaja enako pomembno kot raziskovanje materialov in končnih 
izdelkov. Individualizacija umetnikov, ki jo narekuje trg, tako CAE, oblikuje odtujene osebe, 
ki si ne morejo privoščiti specializacije na enem samem področju ali v enem samem mediju, 
ampak potrebuje »posameznike s številnimi znanji za maksimalno izkoriščanje« (61-62).
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