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Beauty is in the eye of the beholder.
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Via dit dossier wens ik aanspraak te maken op de ARTES 
ontwikkelingsbeurs voor de realisatie van de kortfilm Zero.
Het betreft een afstudeerproject in de master ‘Animatiefilm’
aan LUCA School of Arts, Campus C-mine te Genk. 

In deze film wordt de thematiek van schoonheid behandeld en 
de impact die schoonheidsidealen op mensen kunnen hebben. 
Op het eerste zicht lijkt dit misschien oppervlakkig en 
clichématig, maar mijn doel is net om de keerzijde van die 
‘oppervlakkigheid’ in beeld te brengen. Ik ben er van overtuigd
dat zij, die schoonheid, populariteit en roem kennen, zich ook ee-
nzaam voelen, eens ze de deur achter zich sluiten. Dagdagelijks
worden we allen met onszelf geconfronteerd in de spiegel, en 
zien we dat we niet aan de vooropgestelde idealen voldoen. Vaak 
moeten we ook de kritiek van anderen verduren. Velen onder ons 
weten niet goed hoe ze het beste met deze maatschappelijke
druk kunnen omgaan, en hoe ze kunnen leren zichzelf te
accepteren. De thematiek van deze film gaat dus verder dan de 
oppervlakkigheid die schoonheid met zich mee kan brengen. 

2.  InleIdIng

“Lucy, een 
prachtige en populaire vrouw, 

komt op een namiddag thuis na 
een fotoshoot voor een anti-bont cam-

pagne.  Dit is het moment waarop ze al haar 
hulpmiddelen voor een prachtig voorkomen 

uittrekt: corset, 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.”

Zero wordt gerealiseerd als een 2D digitale animatiefilm,
waarbij ernaar gestreefd wordt de oppervlakkigheid van de wereld 
waarin het hoofdpersonage leeft, te visualiseren. Het contrast 
tussen de realiteit en Lucy’s gedachtengang vormt een rode draad 
doorheen de vertelling. De realiteit wordt gekenmerkt door lichte, 
duidelijk zichtbare vormen, terwijl de gedachten als een donker gat
worden voorgesteld waar weinig tot geen licht aanwezig is. 
De decors van Zero worden getypeerd door vlakheid, met een 
stilering die de illusie van diepte creëert doordat verschillende 
lagen worden gecombineerd en opeengestapeld. Op deze manier
ondersteunt het thema de stijlkeuzes. De ‘onlogische’ en gekke
gedachtestroom van Lucy is geïnspireerd op psychedelische animaties 
waarbij vorm, maar vooral kleur erg belangrijk is.

De subsidie zal besteed worden aan de compositie en registratie 
van een originele muziekscore en een professionele klankband.
Deze zullen een extra emotionele dimensie aan de film toevoegen 
die zeer belangrijk is voor de inleving van de kijker.
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Het thema van deze film is schoonheid en de impact die schoonheidsidealen op mensen kunnen hebben. 
Als ik aan schoonheid denk komen heel uiteenlopende termen in mij op: Barbiepop, oppervlakkigheid, in-
dividualiteit, ‘kapstok’-mannequins, eenzaamheid versus populariteit, absurde ‘beautytips’, enz. Mensen zijn 
soms bereid te ver te gaan in hun zoektocht naar schoonheid en perfectie en brengen zichzelf zo in gevaar.

Naar mijn gevoel is het meest absurde aan schoonheidsidealen het feit dat wijzelf, de maatschappij, deze 
idealen bepalen. Wij, die zelf niet aan deze soms onbereikbare idealen voldoen, of toch slechts een zeer laag 
percentage onder ons. Schoonheid is uiteindelijk iets persoonlijks, en dit is niet iets wat gestandaardiseerd 
kan worden voor een hele groep of bevolking. Hoe komt het dat mensen soms zo ver gaan om aan bepaalde 
idealen te voldoen dat ze zichzelf hiervoor in gevaar brengen? Volgens mij ligt het antwoord in het feit dat 
mensen ‘kuddedieren’ zijn die aanvaard willen worden. Sommigen zullen daar dan ook een zware tol voor 
betalen. Deze film toont de keerzijde van de medaille: wat gebeurt er met zij die door schoonheid geobse-
deerd zijn, eens ze de deur achter zich sluiten en alleen zijn? Op deze manier wordt vanuit de kwetsbaarheid 
van het hoofdpersonage vertrokken om de paradox van schoonheid aan te kaarten: zelfdestructie om aan 
(soms absurde) idealen te voldoen.

Het doel van deze film is de maatschappij een spiegel voor houden in de hoop dat ze iets of wat zelfbewust 
kan worden van haar eigen hypocrisie. We leven in een open maatschappij waarin we worden aangespoord 
‘onszelf’ te zijn. Maar naar mijn gevoel wordt ons net zo vaak een standaard, politiek correcte visie op-
gedrongen. Eens we niet aan de normen voldoen, worden we als ‘abnormaal’ of, binnen dit thema, als ‘lelijk’ 
beschouwd.

3.  MotIvatIe van de regIsseur

Thema & Maatschappelijke relevantie
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Het verhaal begint tijdens een fotoshoot voor een campagne tegen het dragen van bont. 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 ouder wordt. Op dit moment kantelt het verhaal volledig, en wordt de 
nadruk gelegd op Lucy’s innerlijke lichaamsbeleving. Haar waanbeelden worden volledig gestuurd door de ab-
surditeit 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 zelfacceptatie
en het doorgeven van een positieve boodschap erg belangrijk.

Verhaal
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De thematiek wordt ook 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 oppervlakkigheid van de wereld waarin we leven wordt in beeld 
gebracht door rechte camerastandpunten te gebruiken (voor-, achter-
of zijaanzicht). 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.

Visuele Stijl

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 uit geraakt. Doordat 
er geen achtergronden aanwezig zijn, moet een gevoel van vervreemding 
ontstaan bij de kijker: hetzelfde oncomfortabele gevoel dat bij Lucy
aanwezig is.

De werelden van realiteit en inbeelding worden volledig tegenover el-
kaar geplaatst, zowel symbolisch als beeldend. In de realiteit is erg veel 
licht aanwezig, net zoals dat het geval is met Lucy: ze is een bekendheid en 
staat in de spotlights. Lucy’s waanbeelden vormen een vicieuze cirkel die 
bestaat uit negatieve gedachten. Lucy 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.
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Voor Zero is het erg belangrijk met een componist en een sounddesigner samen te werken
omdat de muziekscore en de klankband erg bepalend zullen zijn voor de inleving van de kijker. Voor de
gedachtensequentie wordt de wisselwerking tussen beeld en muziek erg belangrijk: de actie inspireert de 
muziek en de muziek beïnvloedt op zijn beurt dan ook de actie. De muziek zal in vier grote sequenties
op te delen zijn: de fotoshoot, het thuiskomen, de gedachten en de terugkeer naar de realiteit. De
druk die Lucy ervaart tijdens de fotoshoot zal in de muziek terug te vinden zijn. Deze spanning
wordt onderbroken op het moment dat het personage alleen is en even tot rust kan komen. In de
gedachtensequentie moet de druk van de eerste sequentie weer voelbaar zijn voor de kijker.
De muziek zal wel een stuk donkerder moeten zijn omdat het over een vicieuze cirkel van negatieve
gedachten gaat.

Vorig jaar werden we voor een cross-over project (Seeing Sound) in contact gebracht met componisten 
van het Lemmensinstituut in Leuven. Mijn projectpartner was toen Dani Velasco, een Spanjaard die op 
Erasmus was om zijn master in Leuven tot een goed einde te brengen. Na een positieve ervaring werd 
de samenwerking verder gezet voor de bachelorfilm Sheep Possible. De grootste kracht van Dani is de
brede waaier aan genres die hij kan componeren: van erg traditionele tot elektronische invloeden in
functie van de film. Voor de sounddesign zal ik Levi Mercurio inschakelen, die afstudeerde aan de 
PXL Music opleiding. Mijn samenwerking met beiden voor de productie van Sheep Possible bracht de
score tot een volledig ander niveau en ik ben ervan overtuigd dat dit een enorme meerwaarde zal zijn 
voor deze film. Zo zal de film een rijke klankband krijgen die tot de verbeelding kan spreken en de inleving
van de kijker zal versterken. Daarom zal de subsidie grotendeels besteed worden aan de compositie 
en de registratie van een originele muziekscore en een professionele klankband die een extra emotionele
 dimensie aan de film zullen toevoegen.

4.  genre van de MuZIek
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1. EXT. FOTOSHOOT - dag

LUCY (een prachtige vrouw in een zwarte jurk en een rood corset) 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. Bij haar foto staat “Say no to fur!”.

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 corset los, ze ademt diep in en voelt zich 
bevrijdt. Lucy trekt het corset 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. ZACK (een grote knappe man) 
nestelt zijn hoofd op Lucy’s schouder en knuffelt haar liefdevol. Lucy kijkt omlaag 
naar Zacks 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. Ze krimpt ineen terwijl de 
achtergrond implodeert en enkel zwart overblijft.

5.  scenarIo
3. INT. GEDACHTEN/ SPIEGEL

Lucy zit ineengedoken op de grond, ze begint op te blazen. Haar armen en benen lijken erg 
klein ten opzichte van de massa van haar buik. Haar voeten zwellen zo op, dat haar schoen 
springt en rond haar begint te draaien als een maan rond een planeet. Een gigantisch 
corset wikkelt zich om Lucy heen en begint zich aan te spannen. Ze wordt zo samengeperst, 
dat ze uiteindelijk uiteen springt. Lucy schommelt tussen obesitas en anorexia. De 
‘verleidelijke’ en zelfzekere anorexia poses wisselen af met die van een onzekere Lucy 
die onder andere pillen slikt. 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. Zelfzeker stapt Lucy met hoge hakken de catwalk op. Een lintmeter wikkelt zich 
rond haar been en beweegt zich omhoog. Lucy poseert voor de abstracte ‘menigte’ die door 
ogen gevormd worden. De lintmeter vertrekt van Lucy’s taille en vormt een draaikolk. Een 
foetus verschijnt en transformeert tot een volgroeide baby, die niet erg gezond lijkt te 
zijn. Lucy beseft dat ze niet goed bezig is. Enerzijds is ze erg geschokt van de schade 
die ze de baby heeft aangericht en anderzijds is ze hier erg verdrietig over. Fade out.

4. INT. PENTHOUSE - dag

Lucy staart naar haar reflectie en beseft waar ze staat. Zack 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 Zack en glimlacht. Ze nestelt zich gelukkig in zijn armen. Fade out.
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Op dit moment is het proces van scenario, characterdesign, storyboard en animatic afgerond. De designs voor de achtergronden en 
een aantal keyframes werden al in het storyboard verwerkt en onmiddellijk gemonteerd in de animatic. Zowel de componist als de 
sound designer kregen de animatic doorgestuurd. In de eerste week van februari zal een eerste aanzet voor muziek en geluid gegeven 
worden.

De toekenning van een ARTES ontwikkelingsbeurs zou een waardevolle ondersteuning betekenen voor de creatie en uitvoering
van een rijke klankband voor deze film. Momenteel volg ik een vooropgestelde planning met de intentie in juni 2016 af te 
studeren. Uit ervaring en geloof in eigen kunnen, kan ik besluiten dat deze deadline haalbaar is.

Afgerond:

        - Verhaal
        - Scenario
        - Bepalen van de visuele stijl
        - Character design
        - Model sheets
        - Color sheets
        - Plattegrond van de omgeving
        - Story board
        - Animatic
        - Lay-out achtergronden

Te doen:
        - Key frames
        - Inbetweens
        - Cleaning
        - Coloring
        - Montage
        - Compositing
        - Drukwerk: posters, flyers, DVD’s, enz.
        - Muziek & klankband

Work in progress:

        - Lay-out animatie
        - Aanzet key frames
        - Productiedossier
        - Moodboards
        - Character design

6.  stand van Zaken
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Software:

        -      TV-Paint

        -      Adobe Creative Cloud

        -      Componist

        -      Sound designer

        -      Mixing & Mastering

        -      Stemacteurs

        -      Muziek opnames

        -      Foley

        -      Atelierkosten LUCA (12 maanden)

        -      Drukwerk: flyers, posters, DVD covers, enz.

        -      Intern productiedossier

        -      25 DVD’s

        -      10 Blu-Ray’s

        -      Algemene onvoorziene kosten

500 euro

60 euro

400 euro

400 euro

220 euro

150 euro

200 euro

200 euro

150 euro

150 euro

50 euro

20 euro

25 euro

300 euro

Subtotaal: 560 euro

Subtotaal: 1570 euro

Subtotaal: 695 euro

7.  kosten

Beeld Muziek & Geluid

Diversen

Totaal: 2825 euro
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8.  schrIftelIjke verklarIng van de proMotor

Via verschillende media worden we vandaag de dag geconfronteerd
met onrealistische schoonheidsidealen. Denk maar aan reclame-
panelen, covers van magazines,  modeshows en videoclips met 
slanke modellen die over een ongekende lichaamsbeheersing 
beschikken. Via digitale beeldbewerkingstechnieken kan men
bovendien alle denkbare fysieke imperfecties van deze modellen
wegwerken. Dergelijke boven-
menselijke voorstellingen van het menselijk
lichaam kunnen leiden tot psychologische aandoeningen bij jongeren
en jongvolwassenen, en bestendigen stereotype rolpatronen.

In haar film Zero behandelt Aline Dykmans deze thematiek op een 
originele en hoopgevende manier. Doordat ze het perspectief
van het perfect gewaande model in beeld brengt, geeft ze de kijker
een blik achter de schermen, en ontkracht ze de mythe van perfectie
die voor gewone mensen onbereikbaar lijkt. De keuze voor een 2D 
animatiefilm is logisch, want dit laat toe om te tonen hoe schoonheid 
letterlijk gefabriceerd kan worden zonder dat er nog een band 
met de realiteit moet zijn. Aline gebruikt ook goed het principe
van overdrijving: bewegingen en vormen worden uitvergroot en
uitgerokken, om het groteske van de situatie te onderstrepen.

Aline is een zeer geëngageerde filmmaakster en een veelzijdige 
styliste. Deze zaken komen sterk naar voor in Zero: een krachtige
boodschap wordt op een esthetische manier gebracht. De kijker 
wordt meegenomen in een draaikolk van gedachten, en het verhaal
werkt kundig toe naar een schokervaring op het einde.

Hoewel er nog werk aan de winkel is, heeft Aline in de afgelopen jaren 
getoond dat ze zich kan vastbijten in een project en op korte tijd veel 
gedaan kan krijgen. De docenten van LUCA School of Arts (Campus 
C-mine Genk) hebben er dus vertrouwen in dat deze film in juni
kan afgewerkt worden.

Het is belangrijk dat filmmakers niet slaafs de conventies van hun
medium of genre volgen, maar dat ze deze voortdurend in vraag stellen
en  uitdagen, zeker wanneer het gaat om conventies die een 
blijvende invloed kunnen hebben op de kijker. Daarom moeten we 
projecten als dat van Aline aanmoedigen, in de hoop een meer
veelzijdige beeldvorming te stimuleren.

Voor het begeleidingsteam:

Steven Malliet
Docent in de Master Animatiefilm
LUCA School of Arts, Campus C-mine Genk
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9.  cv van de regIsseur

2002 - 2008

2008 - 2011

            2011 

2011 - 2012

2012 - 2015

            2015

            2015

2015 - 2016

vrIje Beeldende kunsten (heIlIg- hartInstItuut heverlee)

Bachelor grafIsch ontwerp (provIncIale hogeschool lIMBurg)

stage (tInfo, provIncIale hogeschool lIMBurg)  - julI t.e.M. augustus

Master grafIsch ontwerp (provIncIale hogeschool lIMBurg)

Bachelor anIMatIefIlM (Mad-faculty, caMpus c-MIne)

Masterclass story & characters (vanarts, toronto)  - junI

stage (plan 78, antwerpen)  - oktoBer & noveMBer

Master anIMatIefIlM (luca school of arts, caMpus c-MIne)

Opleiding & Ervaring

2006 - 2007

2009 - 2010

2011 - 2013

2013 -    ...  

eté solIdaIre (greZ-doIceau)

créatIne (wavre)

carrefour (oudergeM)  - crèMerIe

carrefour (oudergeM)   - droogvoedIng

Studentenjobs

Gsm:      0494/ 466.684

E-mail:      alInedykMans@hotMaIl.coM

Adres:      clos du therMogene 13   -   1390 greZ-doIceau

Geboortedatum:      28 oktoBer 1990

Talen:      nederlands, frans, engels

Algemene gegevens

-    after effects

-    photoshop

-    Illustrator

-    IndesIgn

-    flash

-    tv-paInt

-    autodesk Maya

-    newtek lIghtwave

-    MIcrosoft offIce

-    avId pro tools

Software
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