


Videogames zijn een begrip in deze huidige tijd, je ontkomt er niet meer aan. In bijna elke media winkel kun je games 
kopen, er hangen billboard langs de weg, reclames op TV. Het ziet er altijd erg indrukwekkend uit. Maar wat als ik je 

vertelde dat er een aspect is waar de creativiteit vrijwel nergens meer te bekennen is?

De opkomst van videogames

Sinds de jaren 80 waren er overal arcade kasten te 
bekennen die voor veel plezier zorgde bij jong en oud. 
Over de jaren werd deze technologie steeds beter en 
was het mogelijk dit op grotere schaal te verkopen. 
Hierdoor ontstond de home console waardoor je vid-
eogames thuis op de bank kon spelen. In de jaren 
die volgde zijn games steeds beter en belangrijker ge-
worden, het is opgegroeid tot een van de meest win-

stgevende markten in de wereld. 

In 2019 heeft de games industrie een gezamenlijke 
omzet gedraaid van 120.1 miljard, daarmee is de in-
dustry met maar liefst 3 procent gegroeid ten opzichte 
van het voorgaande jaar. (venturebeat.com, 2020). De 
games industrie staat over het algemeen voor vooruit-
gang, nieuwe technologie, het creëren van verhalen, 
werelden, personages die je vooralsnog niet voor mo-
gelijk hield. Vernieuwing, evolutie zijn woorden die 
synoniem staan met gaming. Maar binnen deze miljar-
den industrie is een groot probleem gaande. Deze in-
dustrie die zo gehamerd is op evolutie en vooruitgang 

hangt al bijna 20 jaar vast in een design sleur.

Dit heeft recentelijk nog een zogenaamde “uproar” 
veroorzaakt binnen de game industry. De nieuwste 
game in de Doom franchise werd na aankondiging be-
lachelijk gemaakt voor zijn extreem generieke boxart. 

Forbes schreef hier over.

“It’s awful, generic, boring, and undeserving of such a 
storied franchise. It sucks, and we’re not happy about 
it, and before the game goes gold, Bethesda’s design-
ers should go back to the drawing table and give us 

something worth looking at.” (Forbes, 2016)

De boxart van Doom is het perfect voorbeeld van ge-
stagneerde trends binnen boxart design. De “hero” van 
het verhaal staat vrijwel altijd in het midden in een 
bepaalde pose tegenover een achtergrond die betrek-
king heeft op de game. Er is heel veel variatie maar 
weinig creativiteit. Terwijl creativiteit juist centraal 
staat binnen game design. Game design als medium 
valt en staat op creativiteit echter lijkt deze creativ-
iteit geheel verloren te gaan wanneer het neer komt 
op het presenteren van hun product. Ik ben van mening 
dat door generatieve processen ofwel “Gen Art” toe te 
passen deze stagnatie na te bootsen is met maar liefst 

3 elementen. De hero, de achtergrond en de titel.

De dood van de Box Art

Wanneer de homeconsole een nieuw concept was 
moesten games natuurlijk ook in de winkels verkocht 
worden. Om te zorgen dat de game eruit sprong 
werd er een box art gemaakt. De videogames waren 
toendertijd nog niet heel mooi dus het was aan de 
box art om de consumenten te overtuigen dat ze deze 
game echt moesten spelen. Dit zorgde ervoor dat de 
de box arts van vroeger er heel indrukwekkend uit za-
gen. Deze waren vaak getekend met mooie illustraties 

en verschillende composities.

Maar naarmate de games industrie groeide begon-
nen er bepaalde trends te ontstaan. De games werden 
mooier, de trailers indrukwekkender maar de box art? 
Die begon zich vast te houden aan standaard design 
cliche’s. Sinds de jaren 90, maar vooral de jaren 2000 
begonnen deze cliche’s de overhand te nemen. (ven-
turebeat.com, 2012) (Zie voorbeelden in de bijlages).



Wat is “Gen Art”?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden aangezien 
Gen Art een breed interpreteerbaar begrip is dat je 
niet zomaar in één zin kunt omschrijven. Philip Galant-
er een kunstenaar en onderzoeker binnen het Gen Art 

medium omschrijft het als volgend.

“Generatieve kunst verwijst naar elke kunstpraktijk 
waarbij de kunstenaar een systeem gebruikt, zoals een 
reeks natuurlijke taalregels, een computerprogramma, 
een machine of een andere procedurele uitvinding, 
die in gang wordt gezet met een zekere mate van au-
tonomie die bijdraagt   aan of resulteert in een voltooid 

werk van kunst” (Galanter, 2003)

Galanter merkt verder op dat generatieve kunst zoals 
het gebruik van visuele symmetrie, patroon en herh-
aling werd gebruikt door de oudst bekende culturen, 
“Gen Art” is daarom zo oud is als de kunst zelf. Hij 
wijst ook op de foutieve gelijkwaardigheid van som-
migen dat op regels gebaseerde kunst synoniem is 
met generatieve kunst. Sommige kunst is bijvoorbeeld 
gebaseerd op regels die het gebruik van bepaalde 
kleuren of vormen niet toestaan. Dergelijke kunst is 
niet generatief omdat dwingende regels niet con-
structief zijn, dat wil zeggen dat ze op zichzelf niet 
beweren wat er moet worden gedaan, alleen wat niet 

kan worden gedaan. (Galanter, 2006).

Processing is een programma gebaseerd op de pro-
grammeertaal Java. Doormiddel van processing kan je 
op zichzelf staande applicaties creëren het is daarom 
ook een zeer populaire keus om te koppelen met de 

Arduino.

Binnen processing ben ik daarna zoveel mogelijk gaan 
experimenteren ik kwam er al snel achter dat boxarts 
over het algemeen uit 3 elementen bestaan. De titel, 
de achtergrond en de hero van het verhaal. Wanneer je 
deze 3 elementen combineert dan ontstaat er al gauw 
een ruwe schets van de meest gebruikelijke box arts. 
Allereerst ben ik begonnen met een vooraf ingesteld 
aantal titels die random werden weer gegeven en een 

random achtergrond kleur. 

Generatieve processen als tool

Generatieve art biedt dus extreem veel mogelijk-
heden. Om de dood van de box art weer te geven 
ga ik een programma maken waarin een boxart zelf 
gemaakt kan worden door elementen samen te voe-
gen. Door een boxart met de standaard conventies 
van tegenwoordig te creëren toon ik aan dat er wein-
ig creativiteit meer is. Wanneer een beginneling door-
middel van een simpel programmaatje het creatieve 
werk kan overnemen vind ik dat de box artists van 
deze tijd gefaald hebben, aangezien zij zichzelf niet 
genoeg uitdagen om met vernieuwende concepten te 
komen. Ik hoop hiermee aan te geven dat hier veran-

dering in moet komen.

Met dit idee in mijn achterhoofd ben ik gaan brain-
stormen, experimenteren en vooral veel gaan prober-
en. Allereerst moest ik gaan bepalen welke set tools 
ik zou gaan gebruiken voor dit project. Aangezien het 
gaat om een programma waarin ik de controle aan de 
gebruiker wil geven heb ik gekozen voor een Arduino 
Uno gekoppeld met een aantal (draai)knoppen. Deze 

Arduino koppel ik met het programma Processing.

Mijn process

Een prima basis maar het zag er in essentie nog niet 
heel spannend uit. Dit zetten mij op het pad om op zoek 
te gaan naar spannende achtergronden. Na intensief 
zoeken heb ik 80 achtergronden weten te verzamelen 
en deze kon ik random weergeven op de achtergrond. 
Hetzelfde process heb ik doorlopen voor de hero’s en 
de fonts. Door deze 3 elementen te combineren werd 
het idee al veel duidelijker maar het gaf mij nog niet de 
controle die ik wenste te geven aangezien alles random 

werd ingeladen.



De controle wou ik echter aan de gebruiker geven 
dus door alles random weer te geven gaat de con-
trole verloren. Om dit op de lossen ben ik aan de slag 
gegaan om de Arduino te koppelen aan de code. Door 
de Arduino en de code te koppelen aan 3 draaiknop-
pen waarmee ik de achtergrond, lettertype en hero 
kon aanpassen en een drukknop om de achtergrond 
mee op te slaan kreeg ik controle over wat ik weer 
wou geven op het scherm. Door middel van Lego heb 
ik daarna een omhulsel om de Arduino heen gemaakt.

Generatieve kunst bestaat in veel vormen, om te bep-
alen hoe dit project past binnen het generatieve spec-
trum kunnen we de Effectieve Complexiteit’s schaal 
gebruiken. Deze is ontwikkeld door Garry William Flake 
en wordt aangehaald door Philip Galanter in zijn paper 
“What is Generative Art? Complexity Theory as a Con-

text for Art Theory”. 

“Als we teveel chaos binnen laten sluipen en overne-
men, beschouwen we het niet langer als kunst en wordt 
het gewoon een puinhoop. Het is mogelijk om de “ef-
fectieve complexiteit” van een systeem te meten om de 
esthetische waarde ervan te voorspellen. Door gebruik 
te maken van de schaal van effectieve complexiteit kan 
een systeem een   lage score krijgen als het eenvoudig 
en goed georganiseerd is en een hogere score als het 

complex en chaotisch is.” (Galanter, 2003)

Volgens de schaal zal de boxart creator zich aan de 
linkerkant bevinden (de plaats staat op de afbeelding 
aangegeven). Aangezien er heel veel controle is en de 
afbeeldingen en font’s hetzelfde blijven. Maar door al 
deze elementen te combineren en te verplaatsen en 
vervormen zijn er vrijwel oneindig veel mogelijkheden 
in wat je kunt maken. Het zal er echter altijd ongeveer 
hetzelfde uit blijven zien aangezien dit illustreert dat 
de boxarts van tegenwoordig weinig creativiteit meer 

bevat.

Effectieve complexiteit

Door deze paar elementen te combineren gaf ik de 
controle terug aan de gebruiker maar ik miste nog 
de ultieme controle over alle elementen. Dit was mijn 
volgende en laatste uitdaging. Door middel van een 
aantal sliders kon ik deze controle helemaal realiseren. 
Echter wou ik dat de gebruiker niet alleen controle 
had over alle elementen maar ook zelf de titel kon 
bepalen. Door middel van een Processing library ge-
naamd ControlP5 kon ik dit zo programmeren dat de 
gebruiker de ultieme controle had over elk element. 
De boxarts die nu gecreëerd konden worden met het 
programma zullen de gebruiker zowel creatief onders-
teunen als nieuwsgierig maken naar de mogelijkheden.

Door dit onderzoek kan ik met zekerheid zeggen dat de 
boxart van tegenwoordig geen creativiteit meer bevat. 
Door het creëren van een set tools heb ik gebruikers 
de mogelijkheid gegeven om tot hetzelfde resultaat te 
komen als “professionals” binnen een miljarden indus-
trie. Ik hoop hiermee dan ook aan te tonen dat als er 
geen verandering in komt dit uiteindelijk invloed zal 
hebben op hoe mensen games gaan beoordelen. Het is 
een geweldig mooie industrie, het toont ons werelden 
die met zoveel passie en liefde gecreëerd zijn dat dit 
op elk vlak liefde verdient. Het is echter mogelijk om 
met bestaande trends toch iets unieks en erg moois te 
maken. Het is daarin mijn hoop dat de boxart artists 

zich blijven uitdagen.

De boxart is werkelijk dood.



The End.



Bronnen

Galanter, P. (2003). What is Generative Art?Complexity Theory as a Context for Art Theory. Geraadpleegd van 
http://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf

Galanter, P. (2006). Generative Art and Rules-Based Art. Geraadpleegd van http://philipgalanter.com/downloads/
vague_terrain_2006.pdf

Kain, E. (2016, 6 februari). Nobody Likes The Terrible, Awful, No Good, Very Bad “DOOM” Box-Art. Geraadpleegd 
op 6 april 2020, van https://www.forbes.com/sites/erikkain/2016/02/06/nobody-likes-the-terrible-awful-no-good-

doom-box-art/#14b9d76063b3

Killham, E. (2018, 12 december). You can’t un-see these 11 video game box art clichés. Geraadpleegd op 19 maart 
2020, van https://venturebeat.com/2012/07/15/you-cant-un-see-these-11-video-game-box-art-cliches/

Takahashi, D. (2020, 2 januari). SuperData: Games hit $120.1 billion in 2019, with Fortnite topping $1.8 billion. Geraad-
pleegd op 19 maart 2020, van https://venturebeat.com/2020/01/02/superdata-games-hit-120-1-billion-in-2019-

with-fortnite-topping-1-8-billion/



Bijlage

Trend/Cliche 1: Stare down

Trend/Cliche 2: Guns pointed up



Bijlage

Trend/Cliche 3: In the shadows

Trend/Cliche 4: Screaming



Bijlage

Trend/Cliche 5: Explosion in the background

Trend/Cliche 6: Face in your face



Bijlage

Trend/Cliche 7: From the waist up

Trend/Cliche 8: Look at my back



Bijlage

Trend/Cliche 9: 3 people in a row

Trend/Cliche 10: Hero in the middle



Bijlage

Trend/Cliche 11: The White Void


