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“Beauty is in the eye of the beholder.”
- Oscar Wilde -
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1. InhoudStafel



De evolutie van de kortfilm XXS werd nauwgezet bijgehouden op een blog. In dit dossier 
worden de belangrijkste elementen besproken. Voor meer informatie kan je terecht op 

http://alinedykmans.wix.com/kaleidoscope
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2. MISSIe

De Van Dale definieert schoonheid als de eigenschap van mooi zijn. Maar 
wat is mooi? Gaat het om die perfecte teint en die prachtige lange haren 
waar je van droomt? Of gaat het misschien om die eindeloze benen van 
Claudia Schiffer? Schoonheid is een erg abstract begrip en niemand 
ervaart het op dezelfde manier. Het is fascinerend vast te stellen welke 
uiteenlopende uiterlijke kenmerken mensen opnoemen als ze de 
schoonheid van iets of iemand moeten beschrijven. De ene persoon vindt 
een man met stevige onderarmen mooi terwijl de andere liever een buikje
ziet. Wat men als mooi ervaart is afhankelijk van het geslacht: men kan 
een vrouw met weelderige vormen mooi vinden en een man liever zien 
met een afgetraind lichaam. 

Ik zou schoonheid omschrijven als een aangenaam gevoel bij het bekijken 
van iets moois, en de sensatie van hierdoor gefascineerd te zijn, waardoor 
het moeilijk wordt naar iets anders te kijken.

Schoonheid definiëren?

Wat is schoonheid? Wie bepaalt de normen voor een schoonheidsideaal? 
Waarom en vooral hoe streven we naar dat ideaal? Is dat wel gezond? Wie 
is hier de dupe van? Hoe gaat de modewereld hiermee om? Is het niet tijd 
voor een andere kijk op schoonheid? Met de kortfilm XXS probeer ik een 
antwoord te geven op deze vragen.

Schoonheidsideaal?
De ervaring van schoonheid is subjectief en daarom is het volgens mij 
moeilijk een reeks normen vast te leggen voor een groep uiterlijke kenmerken
die samen een schoonheidsideaal zouden moeten vormen. En toch schotelt 
de maatschappij, en de modewereld in het bijzonder, ons dagelijks zo’n
ideaal voor. De mens, een ‘kuddedier’ dat graag meeloopt in de hoop aanvaard
 te worden in de groep, probeert te beantwoorden aan dat beeld. 

De realiteit is dat alle mensen uiterlijke “mankementen” vertonen die niet in 
overeenstemming zijn met het ideaalbeeld. Deze mankementen worden echter
pas echt een probleem wanneer een maatschappij beslist dat ze dat zijn. 
Waarom zijn enkele sproeten, een grote neus of enkele kilo’s meer een 
schande? Vele mensen hebben de neiging om de aandacht van hun zogezegde 
mankementen af te leiden door die van de anderen naar voor te schuiven. Toch 
moet men zich ervan bewust worden dat woorden en oordelen een enorme 
impact kunnen hebben op personen die kwetsbaar zijn of die niet goed weten 
hoe ze met kritiek om moeten gaan. Vaak wordt vergeten dat mensen bereid 
zijn heel ver te gaan in hun zoektocht naar schoonheid en naar de acceptatie van 
anderen. 

Om hun schoonheidsideaal te bereiken geven sommigen zich volledig over 
aan diëten, dagcrèmes, afslankpillen, sporten, zonnebank, make-up, juwelen,
corrigerend ondergoed, plastische chirurgie, enz. Dit zijn maar een klein 
aantal voorbeelden, die ik ook in mijn kortfilm XXS gebruik om de
vicieuze cirkel weer te geven waar mensen in kunnen vast raken. 
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Men idealiseert vaak schoonheid, maar als men in zijn leven iemand zou 
ontmoeten die voldoet aan alle idealen en geen enkel fysiek foutje heeft, 
dan zou men die persoon ook niet mooi vinden. Ondanks het feit dat 
iedereen naar perfectie streeft, heeft het bereiken ervan ook iets 
angstaanjagends, het haalt het menselijke weg en maakt plaats voor 
een gevoel van iets bovennatuurlijks. In het Engels spreekt men van 
het “Uncanny Valley” effect. Uncanny is op zich een goed woord: het 
zou letterlijk vertaald een combinatie tussen bevreemdend en akelig zijn. 
In het Duits: unheimlich. Denk maar aan het personage van Bree Van de 
Kamp in de Amerikaanse serie Desperate Houswives: ze is een keukenprinses,
ze ziet er altijd netjes uit en is een ideale huismoeder. De eerste kennismaking
 met dit personage geeft heel wat kijkers een ongemakkelijk gevoel. Het 
personage wordt pas geapprecieerd door het publiek wanneer ze fouten
maakt, en dus bewijst dat ze verre van perfect is en uiteindelijk ook maar 
een mens is.

Een gevolg van BDD: de evolutie van Michael Jackson door de jaren heen.

De gevolgen

Bedenking

Angstaanjagend mooi

De druk die de mens ervaart om aan de maatschappelijke idealen te voldoen 
kan uitmonden in psychologische aandoeningen zoals Body Dysmorphic Disorder, 
anorexia, boulimie of paniekaanvallen. Zelfs beroemdheden zoals Miley Cyrus, 
Drew Barrymore of Michael Jackson bezwijken uiteindelijk onder de druk van
een doorgedreven ideaalbeeld, met psychologische aandoeningen tot gevolg. 
Het is een groot probleem dat sommigen er nooit meer in slagen om uit
deze vicieuze cirkel te geraken.

Een grote vraag die ik mij voortdurend blijf stellen is waarom de maatschappij 
(en dus ook de gewone mens) zichzelf zo goed als onbereikbare idealen oplegt? 
Want procentueel gezien voldoet maar een heel klein deel van de bevolking aan 
deze normen. Ik heb al gemerkt dat men, zelfs al heeft een persoon alle kwalitei-
ten om aan de idealen te voldoen, toch altijd iets zal vinden om kritiek op te 
geven. Doet men dit in de hoop zichzelf wat beter te voelen door iemand anders 
omlaag te halen?

Volgens mij moet de maatschappij kritisch naar zichzelf beginnen kijken, om 
tot het besef te komen dat we op een zeer hypocriete manier met schoonheid 
omgaan. Dit bewustwordingsproces moet beginnen bij de gewone mens,
die moet leren zichzelf te accepteren, vooraleer hij/zij in staat kan zijn 
iemand anders te accepteren. Eens men tevreden is over zichzelf en 
beseft dat die grote kin of die enkele puisten helemaal geen probleem 
zijn, kan men beginnen met de anderen volledig te accepteren. 



Wat spreekt ons het meeste aan? Mooie volle lippen, lange haren met volume, 
sprankelende ogen, mooie curves die de vrouwelijkheid benadrukken, een 
energieke stap en een grote glimlach die levensgenot uitstraalt? Of grauwe 
tinten, vermoeide ogen, futloos haar, beenderen die langs alle kanten 
uitsteken, een verveelde stap en een gezicht tot op de grond? De eerste 
beschrijving? Wel het zal misschien een teleurstelling zijn, maar het tweede 
is de fysieke beschrijving van een standaard mannequin die op de catwalk 
paradeert. We kennen al enkele jaren een trend waarbij de modellen steeds
magerder worden en waarbij de kleding vaak wat te groot is.  Waar is de 
modewereld mee bezig? Is men bang dat mooie en gezonde vrouwen 
de aandacht van de kledij zullen afnemen, waardoor de ontwerpers minder
in de schijnwerpers komen te staan? En wat doet de modewereld met de 
realiteit dat een groeiend aantal van hun klanten net een maatje meer 
nodig heeft?

Realiteit of illusie?
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H&M + (grote maten)
Kleren waarbij de snit  niet is toegespitst op een bredere lichaamsbouw.

Een frappant voorbeeld van de hypocrisie die onze maatschappij 
kenmerkt, zijn de modeketens die zich bezig houden met plus size 
collecties. In vele ketens, zoals bijvoorbeeld H&M, worden er kleren 
op de markt gebracht die voornamelijk gestretcht werden in de 
breedte, zonder dat er daadwerkelijk een snit werd uitgewerkt 
die is toegespitst op een bredere lichaamsbouw. Deze plus size 
collecties worden niet speciaal ontworpen voor de verschillende 
figuren, terwijl dat wel het geval is bij ‘gewone’ kledinglijnen. Hier 
komt wel vaker kritiek op van (vooral) vrouwen die graag mooie kleren 
willen kopen, maar waarvan het aanbod niet echt aanwezig is. Doordat 
winkelketens nauwelijks rekening houden met de verhoudingen van
de rondere dames onder ons, is het een heel pak moeilijker om kleren te 
vinden die hen staan en waar zij zich dus goed in voelen.

Aan de andere kant ontstaat er ook ophef wanneer merken als Forever 
21 een speciale plus size collectie ontwikkelen en daar specifiek reclame 
voor maken. Het feit dat mensen erover klagen dat ze niet in ‘hokjes’ 
willen gestopt worden en dat ze willen erkend worden voor wie ze zijn 
en niet hun maat, is op dezelfde manier ook gewoonweg hypocriet. 
Wanneer ketens er hun voeten aan vegen, dan is het niet goed 
want dan vinden ze geen mooie kleren. Maar als er wel aan gewerkt 
wordt dan vindt men het nodig om te klagen over de benaming
ervan. Deal with it! Enkele kilo’s teveel en je maakt misschien 
inderdaad deel uit van de ‘plus size’ mensen. Maar is het niet fantastisch
dat er eindelijk mooie en betaalbare kleding gemaakt wordt waarbij 
de rondingen van onze lichamen tot hun recht zullen komen?

XXL
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Zoals gezegd mogen de mannequins op de catwalk hoogstens in een maatje XXS passen. Waarom
gaan de modellen mee in deze absurde trend waarbij ze zichzelf moeten uithongeren, of waarbij 
ze zelfs bereid zijn papieren zakdoeken te eten om het gevoel van honger weg te krijgen zonder 
dat ze een gram bijkomen? Mensen klampen zich zodanig vast aan het idee dat mannequin 
zijn gelijk staat aan schoonheid, met roem en populariteit als gevolg. Toch is deze glamoureuze 
wereld een ware hel: de modellen beseffen beter dan eender wie, dat het een harde wereld 
is waarbij men in een fractie van een seconde vervangen kan worden door een ander model. 
Tegenwoordig komen steeds meer modellen naar buiten met een verhaal waaruit blijkt dat hun 
zoektocht naar die glitter en glamour niets minder dan een nachtmerrie is geweest.  

Een mooi voorbeeld hiervan is Victoire Maçon Dauxerre. Toen ze 17 was, werd ze in Parijs 
aangesproken door het modellenbureau ‘Elite’. Men beloofde haar toen een prachtige toekomst, 
zoals Claudia Schiffer, maar deze droom had een zware tol: ze woog aanvankelijk 56 kg voor 
1 m 78, maar toch moest ze nog afvallen als ze het wou maken als model. Victoire startte met 
een heel zwaar programma om af te vallen en snel bereikte ze het gewicht van 47 kg door 
zichzelf uit te hongeren en slechts 3 appelen per dag te eten. Eén keer per week mocht ze een 
stukje magere vis of kip eten. Victoire maakte op een harde manier haar dromen waar: ze 
stond op covers van modebladen en nam deel aan de Fashion Week in New York. In haar boek 
Jamais Assez Maigre beschrijft ze het als een nachtmerrie: ze was een gebroken meisje en 
ondernam een zelfmoordpoging. Haar lichaam was uitgeput waardoor ze in het ziekenhuis
belandde met haaruitval, een lage bloeddruk en osteoporose. Tegenwoordig promoot ze een
goede gezondheid en ze wilt dat iedereen weet (zeker jonge meisjes) dat modellen niet 
gelukkig zijn, dat ze slecht worden behandeld en vaak maar een fractie verdienen van wat
hen wordt voorgespiegeld. (Van Eycken, K., 2016)

XXS
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Met de kortfilm XXS probeer ik de keerzijde van de medaille in beeld te brengen, opdat mensen er zich bewust van 
zouden worden dat schoonheid en roem niet altijd gelijk staan met geluk. Mensen moeten zich realiseren dat het 
najagen van onbereikbare idealen een tol heeft. In het geval van het hoofdpersonage Lucy, een jong model, zorgen de 
waanbeelden voor een gegarandeerde ondergang als ze zich hierin blijft verliezen. Deze film moet de maatschappij een 
spiegel voorhouden opdat men tot het besef komt van de eigen hypocrisie. Het gebruik van mooi afgewerkte beelden 
verwijst naar de oppervlakkigheid en de kunstmatigheid van de wereld waarin wij leven. Elk beeld rondom ons is 
doordacht en niets is aan het toeval overgelaten. De kijker kan net zoals bij schoonheid gewoon van de film genieten en 
niet verder kijken dan zijn spreekwoordelijke neus lang is, of hij kan onder de oppervlakte op zoek gaan naar een diepere
betekenis.

Kortfilm XXS
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3. Verhaal

I. Synopsis

II. Scenario

Lucy, een prachtige en populaire vrouw, komt op een namiddag thuis na een fotoshoot. Dit is het moment waarop ze al haar hulpmiddelen voor een 
prachtig voorkomen uittrekt: korset, hoge hakken, juwelen, enz. .... Ze gaat voor de spiegel staan en confronteert zichzelf met haar mankementen. Kleine 
onvolmaaktheden worden in Lucy’s verbeelding totaal uit proportie getrokken, en haar perceptie zorgt ervoor dat ze het contact met de realiteit volledig
verliest. Ze raakt verstrikt in een vicieuze cirkel die door haar negatieve gedachten gevoed wordt, en waarbij ze tussen obesitas en anorexia schommelt.

1. EXT. FOTOSHOOT - dag 
LUCY (een prachtige vrouw in een zwarte jurk en een rood korset) poseert voor een aantal foto’s. De poses zijn 
erg sensueel en verleidelijk. De foto’s zijn steeds prachtig; geen enkel mankement kan opgemerkt worden. Eén 
van de foto’s wordt herwerkt tot een reclamepaneel in een drukke stad. 

2. INT. PENTHOUSE – dag 
De deuren van de lift gaan open en onthullen een paar prachtige benen. Een handtas ploft op de grond. Lucy 
wandelt de lift uit en laat haar sleutels in een kommetje op het tafeltje naast de lift vallen. Ze trekt haar 
oorbellen en schoenen uit en gaat voor de spiegel staan. Onzeker maakt ze haar korset los, ze ademt diep in en 
voelt zich bevrijd. Lucy trekt het korset uit en kijkt ontevreden en heel onzeker naar haar spiegelbeeld. Op 
het moment dat ze haar ogen sluit ontstaat een kleine frons op haar gezicht. Een silhouet duikt achter haar op, 
Lucy schrikt. ANTOINE (een grote knappe man) nestelt zijn hoofd op Lucy’s schouder en knuffelt haar liefdevol. 
Lucy kijkt omlaag naar Antoines armen die de nadruk leggen op haar buik. Ze staart recht voor zich uit. Vol 
ongeloof ziet ze haar buikje in de spiegel groeien tot een aantal vetrollen. Lucy kijkt angstig naar zichzelf 
en begint sneller te ademen. Crash zoom in.
 

3. INT. GEDACHTEN/ SPIEGEL
Crash zoom out. Lucy (dik) kijkt met een vergrootglas naar een minuscuul erwtje op een enorm wit bord, 
zachtjes prikt ze er met een gigantische vork in. Ze brengt de erwt voorzichtig naar haar mond en begint er op 
te kauwen. Lucy springt een aantal keren op een springplank en duikt met veel elegantie, bij het aanraken van 
het water transformeert ze in een bruistablet. In één van de bellen is een mollige versie van Lucy’s silhouet 
zichtbaar, ze transformeert in een slanke vrouw. Zelfzeker stapt ze met torenhoge hakken de catwalk op; tussen 
de flitsen van de fotografen is een zieke en magere Lucy zichtbaar. Een lintmeter wikkelt zich rond haar heen 
en beweegt zich in een draaibeweging naar de camera. Lucy schommelt tussen realiteit en waanbeelden: obesitas 
& anorexia. De verleidelijke en zelfzekere anorexia poses wisselen af met die van een minder zekere Lucy die 
overgewicht heeft. Een scalpel snijdt het beeld open, een volledig in verband gewikkelde Lucy komt 
tevoorschijn. Een grote spuit met gifgroene vloeistof beweegt zich in de richting van Lucy’s lippen en spuiten 
ze op. Lucy glimlacht tevreden. Het licht gaat uit. Lucy ligt onder de zonnebank, men kan haar verbrande huid 
bijna ruiken. Fade to white.
Lucy ligt op een operatietafel, op haar zwangere buik is een stippellijn gemarkeerd, een schim komt naast haar 
staan en snijdt haar buik open. De baby wordt uit Lucy gehaald. Crash zoom out.
 

4. INT. PENTHOUSE - dag Crash zoom out.
Lucy staart naar haar reflectie en beseft waar ze staat. Antoine knuffelt haar nog steeds. Hij wrijft over haar 
buik en glimlacht naar haar. Lucy kijkt naar haar buikje en legt haar hand op dat van Antoine en glimlacht. Ze 
nestelt zich gelukkig in zijn armen. Fade out.
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III. Betekenis

Het verhaal begint tijdens een fotoshoot voor een campagne. Het feit 
dat Lucy op een reclamepaneel staat geeft aan dat zij een celebrity is en 
dus een rolmodel voor vele mensen. Eens ze thuis komt, valt haar 
masker af en wordt duidelijk dat ze gebruik maakt van verschillende 
hulpmiddelen om er goed uit te zien. De druk die ze zichzelf oplegt op 
het moment dat ze in de spiegel kijkt, is erg groot. Ze ziet al haar 
onvolmaaktheden en beseft dat ze wat is bijgekomen. Op dit 
moment kantelt het verhaal volledig, en wordt de nadruk gelegd op Lucy’s 
innerlijke lichaamsbeleving. Haar waanbeelden worden volledig gestuurd 
door de absurditeit die de menselijke gedachten kunnen kenmerken, 
maar ook door haar onzekerheid en haar gevoelens. Deze logica is soms 
moeilijk te volgen, maar zo kunnen gedachten uiteindelijk ook zijn. De 
sequentie die volledig besteed wordt aan de uitbeelding van Lucy’s 
gedachten en onzekerheden, wordt gestuurd en gevoed door de druk 
die de maatschappij op haar uitoefent om er gewoonweg perfect uit te 
zien. Deze druk wordt nog eens versterkt doordat ze zelf een bekendheid 
is, waardoor ze een icoon is voor de gewone mensen in die wereld. Deze 
film heeft als doel om de maatschappij wakker te schudden; daarom moet 
alles op extreme wijze uitgebeeld worden. Het personage moet er 

psychologisch onderdoor gaan. De uitdaging hierbij is dat ik ondanks dit 
zware onderwerp een positieve boodschap wil meegeven aan de kijker. 
Het moet duidelijk zijn dat het enkel en alleen gedachten zijn en dat de 
zelfdestructie niet persé echt moet plaats vinden. De spiegel is dus een 
ideale tool om het personage de confrontatie met zichzelf te laten 
aangaan, zonder dat het verhaal te zwaar wordt en misschien 
onaangenaam om naar te kijken. Het kantelpunt in deze sequentie 
is het moment waarop men als kijker, samen met Lucy, beseft dat het 
leven van een kind op het spel staat. Het besef dat er verandering moet 
komen in haar denkwijze is erg belangrijk in de opbouw van de film. 
Hierbij staat het besef dat zelfdestructie geen weg is naar schoonheid
centraal. Het ongeboren kind staat symbool voor het onbevlekte; 
dat wat nog niet beïnvloed wordt door de maatschappij. Hierbij zijn
zelfaanvaarding en het doorgeven van een positieve boodschap erg 
belangrijk.
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4. artIStIek luIk

I. Visuele Stijl

De thematiek wordt weerspiegeld in de visuele stijl van de film. De kijker kan er enerzijds voor 
kiezen om gewoon te kijken, zonder verder na te denken. Anderzijds kan hij ook kiezen 
om verder te kijken dan zijn spreekwoordelijke neus lang is, en op zoek gaan naar een 
diepere betekenis onder de oppervlakte. 

De visuele stijl wordt vooral geïnspireerd door grafische werken, animatiefilms en mode uit de 
jaren ‘50. Typerend aan deze periode is het visueel uitpuren van de designs om tot de 
essentie van een vorm te komen. Dit is erg belangrijk voor deze film omdat het betrekking 
heeft op het loslaten van materiële voorwerpen die de essentie van iets of iemand verbergen,
om de realiteit te verbloemen.

De evolutie en pre-productie van de kortfilm XXS werden nauwgezet bijgehouden op een blog. 
In dit dossier worden de belangrijkste elementen besproken. Voor meer informatie kan je 
terecht op http://alinedykmans.wix.com/kaleidoscope .
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Referentiemateriaal voor de visuele stijl
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II. De realiteit

De oppervlakkigheid van de wereld waarin we leven wordt in beeld gebracht door gebruik te maken van 
rechte camerastandpunten (voor-, achter- of zijaanzicht) en mooi afgewerkte beelden waarbij de 
zoektocht naar perfectie duidelijk zichtbaar is. Hierbij wordt de illusie van diepte gecreëerd door het 
opeenstapelen van verschillende lagen, net zoals dit het geval is bij schoonheid: verschillende 
hulpmiddelen die samen worden gebracht om een illusie op te wekken. De oppervlakkigheid die 
aanwezig is in de film (het opzetten van een zelfzeker masker) wordt nog eens extra benadrukt 
door de keuze voor een 2D animatiefilm: dat wat niet getekend is, bestaat ook niet. Dit reflecteert 
een idee die dominant is in onze hedendaagse samenleving: wat men niet ziet, bestaat niet. Deze 
sequentie contrasteert sterk met de sequentie in de spiegel: het wordt gekenmerkt door de aanwezigheid 
van licht, net zoals dat het geval is in Lucy’s leven: ze is een bekendheid en staat in de spotlights. 
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III. De Spiegel

Voor de middensequentie werd de keuze gemaakt de achtergrond weg te laten, zodat 
alle aandacht naar de gedachten en gevoelens van Lucy kan gaan. Ze komt terecht 
in een donker gat waar ze moeilijk uitgeraakt. Doordat er geen achtergronden
 aanwezig zijn, moet een gevoel van vervreemding  ontstaan bij de kijker: hetzelfde 
oncomfortabele gevoel dat bij Lucy aanwezig is.

Lucy’s waanbeelden vormen een vicieuze cirkel die bestaat uit negatieve gedachten. 
Ze moet een schok krijgen vooraleer ze uit dit donkere gat kan ontsnappen. De donkere
achtergrond creëert voor Lucy’s gedachten en gevoelens de nodige ruimte om zich 
vrij te uiten, zonder dat de kijker afgeleid kan worden door de designs van de 
omgeving. Typerend voor deze sequentie is het digitaal nabootsen van krassen op 
pellicule. Deze techniek is ideaal om de chaotische en ongecontroleerde gedachten 
van Lucy in beeld te brengen en te versterken. Net zoals schoonheid is pellicule een 
kwetsbaar gegeven dat snel kan vergaan. Door krassen aan te brengen 
maak ik zelf het ‘perfecte’ oppervlak stuk waardoor het diepere naar 
boven komt. Pellicule is al meer dan een eeuw de drager van schoonheid 
en deze beschadigen is een statement tegen de gevestigde waarden.

Grattage op pellicule
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IV. Character Map

Masker
Zelfzeker, populair, charmant, positief, optimistisch en zachtaardig. 
Op het eerste zicht lijkt Lucy een mooi, zelfzeker en populair meisje. Ze is erg 
charmant en heeft een zacht karakter. Als ze nieuwe mensen ontmoet zijn ze 
onmiddellijk weg van haar. Ze heeft een positieve uitstraling en lijkt
tevreden te zijn met zichzelf. Lucy geeft de indruk dat ze, wat er ook 
gebeurt, altijd optimistisch blijft.

Angst
Niet geaccepteerd worden door de anderen. Niet voldoen aan de idealen die 
door de maatschappij worden opgelegd en hierdoor niet geliefd zijn.

Beste eigenschappen
Gemotiveerd, focus, verzorgd uiterlijk, goed hart, lief, pokerface en doorzetter.
Lucy is gemotiveerd en heeft een groot doorzettingsvermogen. Ze kan zeer
geconcentreerd bezig blijven tot ze haar doel bereikt. Als men haar 
probeert af te breken laat ze dat van zich afglijden, maar binnenin zal ze
breken. Ze vindt het erg belangrijk zich voor haar medemens in te zetten.

Bewonderde eigenschappen
Zelfzekerheid, schoonheid van dingen en anderen zien, acceptatie van zichzelf 
en anderen.

Slechtste eigenschappen
Overdrijven, liegen tegen zichzelf en tegen de anderen, doordrammen, onzeker, 
piekeren, negatief, zelfkritisch en nood aan goedkeuring van anderen.
Lucy durft wel eens overdrijven in haar manier van denken en in de dingen

die ze zegt, ze is een echte drama queen. Soms liegt ze om een harde waarheid 
te verbergen. Als ze een bepaald idee gevormd heeft over iets of iemand, 
kan ze blijven doordrammen totdat anderen die zelfde visie overnemen. 
Lucy is heel onzeker over zichzelf en haar uiterlijk en zal zich hierdoor zeer 
kritisch gedragen t.o.v. zichzelf om er zo goed mogelijk uit te zien. Ze zal 
anderen neerhalen als ze zich hierdoor beter kan voelen. Lucy kan lang 
piekeren over haar lichaam en haar onvolmaaktheden. De blik van de 
anderen is erg belangrijk voor haar. De goedkeuring van anderen stelt haar 
gerust.

Dark side
Destructief, manipulatief, liegen, egoïsme, obsessief over het uiterlijk, hard en 
meedogenloos, zichzelf en anderen verwerpen, jaloers en oppervlakkig.
Lucy is erg jaloers op anderen die zichzelf accepteren en die door andere 
geaccepteerd worden. Ze kan heel egoïstisch zijn en is er van overtuigd dat ze 
niets verkeerd doet.Ze verwerpt zichzelf en verafschuwt zichzelf en aanvaardt 
geen anderen in haar leefwereld. Haar piekergedrag kan uitdraaien tot een ware 
obsessie waardoor ze als heel oppervlakkig gezien wordt. Deze obsessie zorgt 
er voor dat ze de lat zo hoog legt voor zichzelf als voor de anderen, dat die 
onbereikbaar is. Om aan die normen te voldoen zal ze hard en meedogenloos
zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ze is in staat zichzelf en de 
anderen  neer te halen met haar destructief pessimisme om zoveel mogelijk 
rondom haar af te breken.
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V. Character Design

De grootste moeilijkheid bij het ontwerpen van het hoofdpersonage Lucy was het definiëren van schoonheid, omwille 
van het feit dat het een subjectief gegeven is. Daarom inspireerden iconische vrouwen als Marilyn Monroe, Dita von 
Teese en Scarlet Johansson de look van het character: weelderige vormen, volle lippen, volumineus haar en een uit-
gesproken persoonlijkheid. Voor de kortfilm werden twee versies ontworpen: één met attributen om het uiterlijk te 
corrigeren terwijl de andere versie ‘au naturel’ is. 

De rode kleur van Lucy’s haren en korset symboliseren passie en verleidelijkheid, typische kenmerken voor een ‘femme 
fatale’ terwijl het zwarte kleed elegantie en verfijning oproept. De bleke huid verwijst naar de schoonheidsidealen 
van enkele eeuwen terug. Dit werd gelijkgesteld met welvaart omdat men niet op het land moest werken. Typerend 
voor Lucy zijn haar weelderige vormen, met behulp van een korset simuleert ze een zeer slanke taille en mooi ge-
vormde borsten om de illusie die ze voor de buitenwereld creëert in stand te houden.

In de middensequentie veranderen Lucy’s kleuren: een blauwe huid en een rood kleed. Ook hier staat het rood sym-
bool voor passie. Het personage wordt obsessief in het najagen van schoonheid en gaat er uiteindelijk aan onder. Dit 
wordt geassocieerd met destructieve passie. In de spiegel ziet Lucy haar vervormd zelfbeeld; een weerspiegeling van 
de kritische maatschappij. Om dit uit te beelden koos ik ervoor Lucy’s huidskleur in de werkelijkheid ‘om te keren’ om 
zo tot de negatieve kleur te komen.
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5. fInancIeel luIk

I. Beeld III. Diversen

II. Muziek & Geluid

•  TV-Paint
•  Adobe Creative Cloud (12 maanden)
•  Colormunki Smile

•  Atelierkosten
•  Drukwerk: posters, flyers, DVD, enz.
•  Intern productiedossier
•  Algemeen onvoorziene kosten

•  Componist
•  Sound Designer

Subtotaal:
Subtotaal:

TOTAAL: 1.895 euro

Subtotaal:

500 euro
60 euro
85 euro

150 euro
150 euro

50 euro
300 euro

300 euro 
300 euro

645 euro
650 euro

600 euro
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6. Story Board



4140



4342
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7. colofon

I. Beeld III. Andere

II. Muziek & Geluid

Verhaal, visuals, animatie
Animatie adviseur
Compositing supervisor
Junior compositer
Referentie actrice
Character designer ‘magic soldiers’

Catering

‘Bevallige Assistente’

Special thanks

Very special thanks

Aline Dykmans
Yorque Ubaghs
Aline Dykmans
Yorque Ubaghs

Melanie Kellens
Yorque Ubaghs

Lieve Bongaers,
Brigitte & Nele

Yorque Ubaghs

Docenten, Sabam, Stuvoor, Plan 78, 
Familie & ‘Andere’ familie, Elio, 

vrienden & Sparticle Entertainment

Yorque UbaghsComponist
Piano
Sound designer
Stem Lucy
Finale mixage

Staf Ubaghs
Staf Ubaghs & Flavie

Levi Mercurio
Melanie Kellens

Levi Mercurio & Bart Hilberink



“You are imperfect, permanently and inevitably flawed. And you are beautiful.”
- Amy Bloom -






