
Komputerowa gra przygodowa



Metamorfoza to gra opowiadająca historię Gregora Samsy - postaci 
inspirowanej powieścią Franza Kafki pt. ''Metamorfoza''. Bohater - ob-
chodny sprzedawca i finansowy filar całej rodziny - zostaje w tajemni-
czych okolicznościach przemieniony w robaka.

Gregor odbywa wraz z graczem podróż przez malownicze lokacje prze-
platające rzeczywistość ze światem rodem z kafkowskiego snu. Trak-
tujemy wybrane powieści Kafki jako dzieła ponadczasowe, a elementy 
nawiązujące do ''Zamku'', ''Procesu'' oraz oczywiście ''Metamorfozy'' 
można znaleźć wszędzie; w postaciach innych robaków, Józefa K., czy 
wreszcie w elementach otaczającego nas świata.



Największym wyzwaniem przy tworzeniu gry ''Metamorfoza'' było 
wykreowanie ciekawego świata na bazie powieści Franza Kafki  
a następnie opowiedzenie własnej historii w tymże baśniowym połącze-
niu mikro i makro, tajemnicy i tragedii. 

Dodatkowym utrudnieniem był nasz pomysł na zastosowanie bardzo 
odmiennej skali bohaterów poszczególnych wątków historii: Gre-
gora i Józefa K. Udało nam się jednak w wyjątkowy sposób od- 
dać poczucie ''robaczości'' przy jednoczesnym zachowaniu klarownej  
i wciągającej fabuły.



Art

Większość postaci oraz przestrzeni w grze musiała zostać zrealizowa-
na w dość nietypowy sposób. Wynikało to z faktu, że typowe obiekty 
stanowiące dekorację mieszkań czy innych pomieszczeń codziennego 
użytku, stanowiły tzw. ''enviro'' świata gry. 

Oglądane z bliska obiekty nabierały nowego, unikalnego charakteru. 
Wymagały jednocześnie szczegółowego i metodycznego podejścia do 
elementów detalu oraz kształtu i faktury każdego z obiektów.
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Mechanika gry 

Autorska mechanika poruszania się dająca poczucie bycia małym 
robakiem rozszerzona została dodatkowo o możliwość wspinania 
się po większości obiektów przy akompaniamencie zgrabnie tupo- 
czących odnóży.



Overview

Widok z perspektywy, pozwalający odnaleźć się w otaczającym 
świecie, dodatkowo uwydatnia malownicze lokacje, przez które 
podróżują gracze wraz z Gregorem.



List

Jedna z pierwszych ''magicznych'' lokacji w grze to mroczny 
świat atramentu, liter i baśniowej muzyki Mikołaja Stroińskiego  
i Garryego Shymana. Śpiewająca w tle Joanna Freszel wtóruje 
narratorowi, czytającemu graczom list skierowany przez Tower 
do Gregora Samsy, w którym nadajemy graczom cel gry: dotar-
cie do Tower. 
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Biurko sędziego

Wnętrze biurka sędziego skrywa świat robaków, który niestety 
znajduje się w trakcie kryzysu: maszyna do produkowania doku-
mentów nie działa. Przestrzeń znacznie większa niż wskazywałby 
na to widok biurka z zewnątrz uchyla przed graczami rąbka  
tajemnicy Tower.
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Bugworld

Niewidoczny dla ludzkich oczu świat mikro skrywa tajemnice ro-
baczości, które naturalnie przeplatają się z wątkami historii świata 
makro - rzeczywistości czeskiej Pragi z początku XX wieku.
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Gramofon

Magiczny świat muzyki, nierozerwalnie połączony ze światem 
mafijnym, to zagadka konstrukcyjna wymagająca od graczy do-
brego rozeznania w przestrzeni.
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Procedura

Tajemnicza procedura wygląda jak wielka fabryka bezsensowne-
go bełkotu w postaci oficjalnej dokumentacji sądowej. To obszar, 
w którym wyzwania stawiane graczowi wymagają wykorzystania 
wszystkich robaczych zdolności Gregora.
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Tower

Cel gry. Wieża inspirowana Zamkiem z powieści Franza Kafki 
to kulminacja podróży Gregora, u podnóża której znajduje się  

rozległa wioska robacza.



Metamorphosis

Tower level



Muzyka

Na audio składały się cztery główne warstwy: warstwa narracyjna 
makro świata - ludzki język, warstwa narracyjna mikro świata -  
robaczy język, warstwa dźwięków otoczenia oraz muzyka, dobiegają  
w tle jedynie w wybranych fragmentach gry. 

Całość oprawy dźwiękowej tworzy magiczną, niezwykle realną atmosferę, 
pozwalającą graczom w pełni wczuć się w bycie robakiem zagubionym  
w tajemniczym świecie Franza Kafki i Ovid Works.



Dziękujemy

Ekipa Ovidworks


