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voorwoord
Dit is het eindverslag gemaakt door de projectgroep FX van Luca 
School of Arts. De leden van deze projectgroep volgen de opleiding 
film-tv-video op de campus Narafi te Brussel. 

Dit eindverslag gaat over het gehele project: vanaf de opstart van de 
projectgroep, het magazine, het presenteren van het magazine tot het 
maken van het eindverslag.
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afkortingen

Visual Effects (Visuele Effecten)

Sound Effects (Geluids Effecten)

Effects (Effecten)

Zie ommezijde

In verband met

Facebook

Also known as (Ook wel bekend als)

“Avengers: Endgame (2019) van Joe Russo en Anthony Russo”

VFX

SFX

FX

z.o.z.

i.v.m.

FB

a.k.a.



7

inleiding
Na onze eerste meeting hebben we ervoor gekozen om als eindpro-
duct een magazine te maken. Deze keuze hebben we gezamenlijk 
gemaakt, omdat Lars de vormgeving van een magazine al vaker heeft 
gedaan en het was de meest gebruikelijke keuze.

De groepsnaam is genoemd naar de afkorting VFX, wat staat voor Vi-
suele Effecten. Aangezien we in eerste instantie niet alleen het visuele 
aspect in ons magazine aanbod wilde laten komen, kozen we ervoor 
om onze projectgroep FX te noemen. FX is dan zowel visuele als audio 
effecten.

“Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) van David Yates”

Het magazine Illusion is gemaakt om de medestudenten van de pro-
jectleden te informeren over special effects en om ook zichzelf tijdens 
hun onderzoek te verdiepen in dit onderwerp.

Het idee om het tijdschrift Illusion te noemen ontstond doordat een 
van de eerste optische effecten in film door illusionisten bedacht zijn. 
En natuurlijk zijn speciale effecten illusies van het oog, dit door de 
computer of mechanisch gegenereerd, door middel van een spiegeling 
of miniaturen, etc.

We hebben voor het thema Special Effects gekozen, omdat wij als 
projectgroep daar erg nieuwsgierig naar zijn. We denken ook dat 
we in de toekomst veel met Special Effects te maken krijgen. Kortom 
we verdiepen ons graag in dit thema en dit doen we dan met ons 
magazine Illusion.

Groepsnaam

Magazine

Thema
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opstart van het project

In het begin was het niet echt duidelijk wat de opdracht precies was. 
Moeten we nu een paper maken, een magazine of nog iets anders? 
Ook de notule begreep ik niet meteen, maar naargelang het project 
vorderde begon alles duidelijker te worden en verliep alles vlotter en 
vlotter. Ik denk niet dat ik de enige was die de opdracht een beetje 
vaag vond in het begin, wat de opstart van het project een beetje 
trager en moeilijker maakte omdat men niet precies wist welke taken er 
allemaal waren en wat ze precies inhielden.

Nadat onze groep gevormd werd beseften we dat een magazine 
maken de beste keuze zou zijn, aangezien Lars ervaring heeft met 
grafische vormgeving. Ik stelde het onderwerp special effects voor en 
daarna verfijnden we welke aspecten we daarover wouden bespreken.

Toen we uitleg kregen over het project zat ik naast Geoffrey, een klas-
genoot/vriend van mij. Onze andere klasgenoten/vrienden zaten op 
een andere bank. De opdracht werd bekend gemaakt. In eerste instan-
tie was het allemaal een beetje onduidelijk. Er moesten projectgroepjes 
gevormd worden van 4 personen, maar Geoffrey en ik waren met zijn 
tweeën. Vervolgens na wat afwachten zag ik dat Daan en Nalan, twee 
onbekende voor ons, ook alleen leken te staan. Na even te aarzelen 
stapte ik naar hun toe, mijn inschatting was correct zij waren met zijn 
tweeën en wij waren met zijn tweeën.

Na de briefing van Veronique gingen Daan en ik - zoals de meeste 
studenten - op zoek naar ons toekomstig team. Nadat we Lars en Ge-
offrey leerde kennen, besloten we samen een team te vormen. Hierna 
gingen we op zoek naar een rustige plek om meteen aan de slag te
gaan met het project. Terwijl we brainstormde over een mogelijk onder-
werp en een aansprekende naam leerde we elkaar beter kennen. Het 
stelde mij gerust dat ook zij dit project serieus namen.

De projectleden nemen ons mee in hun individuele ervaring.

Geoffrey Degroide

Daan Salmon

Lars Smetsers

Nalan Stevens

“Inception (2010) van Christopher Nolan”
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samenwerking

De samenwerking in onze groep verliep heel vlot volgens mij. 
Niemand heeft ooit geklaagd omdat ze iets niet wouden doen, en 
niemand werd belast met extra werk ten opzichte van de anderen. 
Er waren nooit discussies omdat mensen hetzelfde wouden doen of 
omdat er een taak was dat niemand wou doen. Het hielp ook dat Lars 
besloot om de leiding te nemen en te zorgen dat we altijd specifieke 
meeting uren en data’s hadden zodat we altijd op tijd waren voor de 
tussentijdse deadlines.

In het begin was er nog twijfel over wie eigenlijk de leider van de 
groep zou zijn. Er was nog niemand klaar om zich daar voor op te ge-
ven waardoor de uitwerking van de opdracht in het begin een beetje 
stroef liep. Ik merkte dat de samenwerking vlot begon te verlopen van 
af het moment dat Lars het heft in eigen handen nam. We begonnen 
ook te luisteren naar de tips van Veronique over hoe je een planning 
en een notulen opmaakt. Plots waren we veel meer georganiseerd en 
hadden we elke week duidelijke deadlines die we moesten halen. Op 
sommige momenten bleken we een van de meest vooruitwerkende 
groepen te zijn. De taakverdeling binnenin de groep komt ook onge-
veer overeen met ieders communicatiestijl.

Aangezien Geoffrey en ik, Nalan en Daan nog niet echt goed konden 
was de samenwerking erg zakelijk en verliep deze op het begin wat 
stroef. Na een beetje Daan en Nalan te leren kennen, wist ik wel een 
beetje wat voor personen hun zijn. Doordat we elkaar niet zo goed 
konden werden er minder grapjes gemaakt en eigenlijk hadden we 
allemaal wel de motivatie om ervoor te gaan, zodat het sneller voorbij 
was. In de samenwerking nam ik de voorzitters functie op mij. Ik koos 
voor deze functie, omdat ik uiteindelijk aan de slag wil als regisseur. 
Dit project werd dan ook niet alleen zo maar een sociaal communi-
catief project voor mij, maar ook een leermoment qua leidinggeven. 
Gelukkig was de projectgroep FX een team wat serieus te werk ging 
en daardoor ook snel voorliep op andere groepjes.

De volgende meeting liepen minder soepel dan de eerste. De taken 
waren nog niet duidelijk verdeeld en de structuur was zoek. Gelukkig 
merkte en besefte we ons al snel dat dit essentieel is om een project tot 
een goed einde te brengen. Omdat Lars interesse heeft in regie, was 
zijn keuze als leidinggevende snel gemaakt. Daan zou zich ontfer-
men over de artikelen en Geoffrey over het interview. Ik besloot de 
planning op mij te nemen. Omdat dit een kleinschalig project is, was 
het werk onder deze functie zeer beperkt. Daarom ging ik ook aan de 
slag met het schrijven van de artikelen. 

De projectleden nemen ons mee in hun individuele ervaring.

Geoffrey Degroide

Daan Salmon

Lars Smetsers

Nalan Stevens

“The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) van Peter Jackson”
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De coronacrisis zorgde bij iedereen voor problemen. Doordat we 
onze vergaderingen al voor deze periode deden veranderde er niet 
veel voor ons. We organiseerden ons door ideeën en veranderingen 
voor te stellen in de Facebook groep en die dan op te slagen in de 
Google Drive. Zo gaat er nooit iets verloren. Ikzelf en Nalan pasten de 
feedback van Lars toe op de artikels die we schreven.

Door ons aan de planning en deadlines te houden hebben we zo 
goed als geen obstakels of problemen moeten oplossen. Een duidelijke 
vorm van communicatie heeft voor een vlekkeloos parcour gezorgd. 
Het COVID-19 virus dreigde roet in het eten te gooien, maar door 
online en telefonische meetings te houden, heeft dit ons geen proble-
men opgeleverd. 

Daan Salmon

Nalan Stevens

probleemoplossend werken
De projectleden nemen ons mee in hun individuele ervaring.

We zijn tijdens dit project nooit echte problemen tegengekomen, en als 
er ooit een klein probleempje opdook, werd het vlot opgelost en werd 
er niet te lang op gehaperd. Juist omdat we niet echt met problemen 
gekampt hebben kan ik niet zeggen of onze probleemoplossende 
vaardigheden op punt stonden of niet. Wat ik wel kan zeggen is dat 
het dankzij Lars altijd vlot verliep en dat iedereen altijd duidelijk wist 
wat hij moest doen tegen wanneer. Iedereen heeft zich altijd gehouden 
aan de deadlines, en heeft zich altijd ingezet voor deze opdracht.

De projectgroep FX werkt hard aan de sub-opdrachten die door mij 
verdeeld werden onder de leden. Steeds controleerde ik de artikelen 
bijv., omdat ik ze ook in het magazine moest stoppen. Hier gaf ik feed-
back over en dit werd dan aangepast tegen de volgende vergadering. 
Door gebruik te maken van de notulen per vergadering zorgde ik 
voor een goede planning van het gehele project. In de vergaderingen 
werden ook steeds de vragen beantwoord en indien ik deze vragen 
niet kon beantwoorden ging opzoek naar de antwoorden. Nadat ik de 
antwoorden had gevonden stuurden ik een het antwoord in onze Fa-
cebookgroep. Door ook goed te communiceren in de Facebookgroep 
werden er ook weinig problemen veroorzaakt.

Geoffrey Degroide

Lars Smetsers

“The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) van Peter Jackson”
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Ieder had zijn eigen taakverdeling maar we hadden ook allemaal 
inspraak op hoe het gehele magazine er uit zou zien en hoe de onder-
werpen er in verwerkt zouden worden. Mijn grootste bijdrage was in 
het schrijven van de artikels en unieke onderwerpen te zoeken. Mijn 
taken waren meer inhoudelijk dan organisatorisch.

Iedereen had zijn eigen visie en idee van hoe het magazine er uitein-
delijk zou gaan uitzien. Dit resulteerde in enkele leuke en originele 
ideeën die later ook zijn uitgewerkt.

Daan Salmon

Nalan Stevens

De keuzes die per onderwerp gemaakt moesten worden werden 
vaak in een vergadering eerst besproken, voordat deze keuze werd 
gemaakt. Voornamelijk gaf ik de goedkeuring voor een keuze of de 
afwijzing voor een keuze. Mijn keuze baseerde ik op mijn ervaring en 
op mijn gevoel. Tijdens het project heb ik belangrijke keuzes gemaakt 
voornamelijk voor de huisstijl. Ook heb ik een paar keer de keuzes 
gemaakt voor een aantal artikelen in de richtlijn waar het artikel over 
kan gaan en wat interessant is voor de lezer.

Lars Smetsers

keuzes

De keuzes van de onderwerpen en design van het tijdschrift werden 
altijd gezamenlijk gemaakt. Uit alle ideeën werden de beste gese-
lecteerd en deze werden verder uitgewerkt. Iedereen had evenveel 
inspraak wanneer er keuzes gemaakt moesten worden, dus niemand 
werd bevoordeeld of benadeeld. 

De projectleden nemen ons mee in hun individuele ervaring.

Geoffrey Degroide 

“Sherlock (2010) van Steven Moffat en Mark Gatiss”
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Het uiteindelijke resultaat is een strak magazine dat een mooi geheel 
vormt. We waren ruim op tijd klaar met het blad en we hadden ruim 
genoeg de tijd om na te denken over de aspecten van het magazine. 
Het voelde nooit als we in tijdsnood waren. Ik heb zelf ook belangrijke 
lessen geleerd over het samenwerken in een groep.

Het was een fijne ervaring om samen te werken aan een project met 
mensen die je minder goed kent. Hierdoor leer je iemand op een 
betere manier kennen. Het resultaat is een interessant en informatief 
magazine.

Daan Salmon

Nalan Stevens

resultaat
De projectleden nemen ons mee in hun individuele ervaring.

Ik ben zeker tevreden met het eindresultaat, dat de inzet en punctuali-
teit van de groep goed reflecteert. Nu kunnen we de vruchten plukken 
van een goed project waar iedereen goed aan gewerkt heeft. Ik heb 
tijdens deze opdracht dingen bijgeleerd en het is bovendien dankzij 
deze opdracht dat Lars en ik in contact gekomen zijn met Daan en Na-
lan, wat anders waarschijnlijk niet (of pas veel later) zou gebeurd zijn.

Het resultaat op tijd en correct opleveren is ook een verantwoordelijk-
heid van mij als voorzitter van de projectgroep. Ik zat ook erg strak 
achter de deadlines die we stellen op de vergadering. Dit resulteerde 
in een project dat elke week duidelijke voortgang maakt. Het maga-
zine Illusion is dan ook uiteindelijk een mooie eindresultaat, zowel 
inhoudelijk als grafisch. Ik heb uiteindelijk geholpen met de onderwer-
pen te kiezen en het grafische aspect van het tijdschrift. Het is alleen 
jammer dat we geen officieel interview hebben afgenomen face-to-face 
met een VFX-artist.

Geoffrey Degroide

Lars Smetsers

“Spider-Man: Homecoming (2017) van Jon Watts”
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Mijn communicatiestijl is vooral beschouwend. Als schrijver van een 
groot deel van de artikels deed ik vaak meer research over een 
onderwerp dan er uiteindelijk in het artikel verwerkt werd. Ik zocht op 
voorhand zo veel mogelijk informatie over het onderwerp op zodat ik 
bij het schrijven een duidelijke invalshoek kon kiezen. Bij het kiezen van 
een onderwerp bekeek ik eerst hoe dit zou passen in het magazine 
vooraleer ik een beslissing nam.

Ondanks dit een groepswerk was, heeft ieder van ons de eerste stap 
individueel moeten nemen. Namelijk het opzoeken van groepsleden 
die verschillend zijn op vlak van communicatie. Zo bleek dat Daan zich 
herkende in de beschouwende communicatiestijl, Lars vond zich in de 
directieve en Geoffrey in de expressieve communicatiestijl. Ik herkende
mij dan weer eerder in de coöperatieve communicatiestijl. Omdat ik 
later aan de slag wil gaan als DOP is deze communicatiestijl belangrijk 
omdat je deels leiding kunt geven aan de mensen die voor je werken 
en deels taken kunt bespreken en vervullen, omdat je nog steeds voor 
of samen met een regisseur werkt. Rustig, ondersteunend en stressbe-
stendig werken zijn dan ook belangrijke kenmerken waar ik mezelf in 
kan vinden.

Daan Salmon

Nalan Stevens

Ik heb in dit project meestal de expressieve communicatie stijl toege-
past. Ik ging inderdaad op mijn gevoel af wanneer er beslissingen 
moesten genomen worden, en wachtte de feedback van mijn medestu-
denten af om eventuele aanpassingen te doen. Het interview dat ik heb 
afgenomen is een goed voorbeeld van hoe ik op mijn gevoel af ging. 
Uiteraard zijn achteraf de nodige aanpassingen gemaakat in samen-
spraak met mijn medestudenten om het beste resultaat te bekomen.

Ik heb ook even de directieve communicatie stijl toegepast. Wanneer ik 
de powerpoint maakte moest ik beslissen wat er gezegd ging worden, 
en hoe de powerpoint opgedeeld zou worden. Daarna heeft Lars deze 
rol terug overgenomen.

De taakverdeling verliep vlot. Iedereen had een gelijke werklading en 
niemand voelde zich benadeeld. De groepswerking was goed en we 
hadden allemaal een positieve ingesteldheid, waardoor alles van een 
leien dakje liep. We hadden wekelijks 1 meeting, wat goed was om de 
discipline in stand te houden en om de vorderingen te bespreken. Ieder 
groepslid wist welke rol hij had en vervulde die zo goed mogelijk.

Tijdens dit project vertolkte ik voornamelijk de directieve stijl. Ik was 
resultaat gericht en probeer-de ervoor te zorgen dat de projectgroep 
de deadlines haalden. Ik ging zakelijk met het project om en behandel-
de het alsof wij echt een bedrijf waren die uiteindelijk een magazine af 
moesten heb-ben. Tijdens de coronaperiode was ik ook de initiatiefne-
mer voor vergaderingen, updates en taak-verdelingen.

In het project heb ik alle projectleden aan moeten sturen en gecorri-
geerd waar dit nodig was. En-kele punten waar ik projectleden op heb 
gecorrigeerd waren: het herschrijven van een artikel in alinea’s, het 
meer in eigen woorden proberen te schrijven van een artikel en iets vol-
gens de cor-recte richtlijnen te maken. Ik ging tijdens de vergaderingen 
ook de confrontatie aan met projectle-den indien ik ergens niet mee 
eens was en uit deze confrontatie kwam geen ruzie of drama, maar 
een mooi besluit en begrip voor elkaar. Aan het begin was Nalan die 
eigenaar van de planning, maar toen we de coronaperiode in gingen 
heb ik het initiatief genomen over de planning en heb ik gezorgd dat 
het project nog in de juiste richting doorliep en het einddoel behaalde.

Tijdens de vergaderingen hoorde ik graag eerst wat andere dachten 
en nam ik een beetje de be-schouwende stijl aan. Waar ik vervolgens 
een of meer opmerkingen overhad in de directieve stijl. Met het maga-
zine was ik de initiatiefnemer qua vormgeving en zorgde ik voor een 

Geoffrey Degroide

Lars Smetsers

GROEPSWERKING
communicatiestijlen

mooie vormge-ving. Met het eindverslag was ik ook de initiatiefnemer 
qua inhoud en qua vormgeving. Bij beide producten had ik dan ook 
de expressieve stijl. Ook heb ik in eerste instantie Geoffrey de leiding 
gegeven over de inhoud en vormgeving van de presentatie, dit om de 
taken van alle projectleden gelijk te houden. Maar daarna heb ik hem 
ook geholpen om het tot een mooi eindresultaat te krij-gen en hebben 
we de inhoudelijke tekst verdeeld over alle projectleden.

Taakverdeling z.o.z.
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In het project zijn er een hoop taken geweest. Deze taken heeft Lars 
vooral verdeeld, zodat iedereen even veel doet. Lars gaf ook vaak 
feedback, als voorzitter, op het ingeleverde werk.

Algemeen (voor de coronaperiode)

Algemeen (tijdens de coronaperiode)

Magazine

Presentatie
Eindverslag

Notulist

Contact voor Veronique

Planning
Voorzitter

Notulist
Contact voor Veronique
Planning
Voorzitter

Vormgeving (illustraties, titels, 
algemeen, kaft)
Voorwoord algemeen
Voorwoord
Artikel “De korte voorgeschie-
denis”
Artikel “Mechanische effect, nog 
lang niet dood”
Artikel “De productie van visuele 
effecten”
Artikel “Griezelvallei a.k.a. 
uncanny valley” 
Artikel “De meester in misleiding 
en bedrog, David Fincher” 
Artikel “Interview, overworked 
and underpaid” 
Interview (per mail) 

Vormgeving presentatie
Vormgeving presentatietekst  
Tekst dia 1, 2 en 7  
Tekst dia 3, 4 en 10  
Tekst dia 5 en 6  
Tekst dia 8 en 9 

Vormgeving (illustraties, titels, 
algemeen, kaft, afbeeldingen)
Voorwoord, afkortingen en inlei-
ding 
Hoofdstuk “Opstart van het 
project” 
Hoofdstuk “Samenwerking” 
Hoofdstuk “Probleemoplossend 
werken” 
Hoofdstuk “Keuzes” 
Hoofdstuk “Resultaat”
Hoofdstuk “Groepswerking 
communicatiestijlen” 
Hoofdstuk “Groepswerking com-
municatiestijlen” taakverdeling
Hoofdstuk ”Vergadering versla-
gen/notulen” 
Hoofdstuk “Contacten” studio en 
school
Hoofdstuk “Contacten” mailcon-
tact en groepscontact 
Hoofdstuk “Research” 
Hoofdstuk “Artikelen” 

Hoofdstuk “Interview” 
Hoofdstuk “Beelden met bronver-
melding”  
Hoofdstuk “Beelden met bronver-
melding” input per artikel 
Hoofdstuk “Vormgeving”
Hoofdstuk “Presentatie”
Hoofdstuk “Magazine” 
Hoofdstuk “Besluit”
Hoofdstuk “Bijlage” 

Geoffrey
Lars
Daan
Lars
Nalan
Lars

Lars
Lars
Lars
Lars

Lars

Nalan
Alle
Nalan

Daan

Nalan

Daan

Daan

Geoffrey

Geoffrey

Geoffrey
Lars
Lars
Geoffrey
Nalan
Daan

Lars

Lars

Alle

Alle
Alle

Alle
Alle
Alle

Lars

Lars

Geoffrey

Lars

Daan
Daan
Nalan
Geoffrey
Lars

Alle

Lars
Alle
Alle
Alle
Lars

Taakverdeling

GROEPSWERKING
communicatiestijlen
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De projectgroep F/X heeft een aantal vergadering gehad. Deze verga-
deringen zijn terug te vinden in onze Google Drive map: 
https://drive.google.com/open?id=126bXwrvdMXOXD4dnpKbfF-
G7Us0xu4JsB

Aan het begin van het project hielden we buiten de notulen ook een 
verslag bij. Hieronder staan eerste verslagen en vervolgens onze 
notulen.

We besproken het thema en wat voor een eindwerk we wilden maken. 
Het thema van ons magazine wordt Special Effects. We gaan het 
magazine Illusion noemen en onze projectgroep zal F/X heten. In 
onze brainstorm kwamen we tot het volgende: Special effects valt 
onder te verdelen in mechanische effecten en optische effecten. Het is 
een interessant onderwerp dat nog niet vaak besproken is in onze op-
leiding. Met het tijdschrift ‘Illusion’ willen we zowel onszelf als de lezer 
verdiepen in dit onderwerp. Ook hebben we het over de communicatie 
gehad. We zullen communiceren via FB Messenger, mail, agenda en 
Google Drive. Met Veronique zullen we communiceren via de mail, 
agenda en Google Drive. Daan Salmon heeft de beschouwende stijl, 
Nalan Stevens heeft de coöperatieve stijl, Geoffrey Degroide heeft de 
expressieve stijl en Lars Smetsers heeft de directieve stijl.

Tijdens de korte meeting hebben voornamelijk over de huisstijl en het 
interview gepraat. Met het hele groepje vinden we de huisstijl schetsen 
de juiste richting opgaan en heeft Lars uitgelegd hoe hij het maga-
zine wil vormgeven aan de hand van een moodboard. Er was kleine 
onenigheid over of er een kader om het logo heen zou komen, maar 
de meerderheid was het hier niet mee eens. Het zwarte kader in de 
schets zorgde ervoor dat we een wit logo (diapositief) op een witte 
achtergrond konden zien. Verder heeft Lars samen met Nalan naar 
de agenda gekeken en gezorgd dat Nalan ook in deze agenda kan. 
Ook hebben we tijdens de meeting nieuwe deadlines besproken voor 
de volgende keer, dat we een korte presentatie van onze voortgang 
moeten geven.

Nalan heeft niet aan een artikel gewerkt, zoals digitaal was afge-
sproken. Wel heeft hij een aantal bronnen gevonden die we kunnen 
gebruiken bij het onderzoek naar andere artikelen. Daan heeft niet 
aan een artikel gewerkt, zoals digitaal was afgesproken. Geoffrey 
heeft nog geen contact gelegd met de personen , zoals digitaal was 
afgesproken. Lars heeft de huisstijl schetsen gemaakt voor het logo van 
het magazine en heeft een moodboard gemaakt voor de vormgeving 
van het magazine. 

Voor de volgende meeting gaan Nalan en Daan wat meer onderzoek 
doen naar allebei een artikel, Nalan gaat een artikel schrijven over 
de geschiedenis van special effects en Daan gaat een artikel schrijven 
over de ondergewaardeerde special effects. Geoffrey gaat bellen en/
of mailen om te vragen of er interesse is bij de mensen die we kunnen 
interviewen. Lars maakt het verslag en de notulen. Hij kan alleen moei-
lijk verder werken aan de vormgeving van het magazine tot hij een 
artikel heeft, misschien dat hij bij de volgende les al na heeft gedacht 
over de kaft van het magazine.

Notulen z.o.z.

Vandaag ging de meeting niet door i.v.m. weersomstandigheden. 
Maar wel hebben we de deadlines behaald die we vorige week 
hebben bepaald.

Nalan heeft de planning genoteerd in een PDF en dit op de Google 
Drive gezet. Dit moet nog in de algemene agenda komen, maar dit 
gaan we de volgende vergadering regelen. Daan heeft onderzoek ge-
daan naar de artikelen die we in ons magazine kunnen bespreken en 
heeft dit in een word document gezet op Google Drive. Geoffrey heeft 
onderzoek gedaan naar welke personen we kunnen interviewen voor 
ons magazine. Hij heeft dit in een word document gezet op Google 
Drive. Lars heeft de huisstijl schetsen gemaakt voor het logo van F/X. 
Hij heeft het huidige logo op Google Drive gezet. Ook heeft hij de 
andere aangestuurd met het behalen van hun deadline.

Nalan, Geoffrey en Lars hebben hun favoriete onderwerp gekozen. 
Nalan kwam met het idee om een artikel te maken over het onderge-
waardeerde van de visuele effecten, omdat het bijna onzichtbaar is in 
sommige films. Geoffrey kwam met het idee om een artikel te maken 
over hoe visuele effecten zullen evolueren in de toekomst. Lars kwam 
met het idee om een artikel te maken over hoe visuele effecten kunnen 
helpen als er acteurs tijdens of voor de opnames zijn overleden en er 
toch nog nieuwe scenes gemaakt moeten worden met deze overleden 
acteurs.

Voor de volgende meeting gaat Nalan en Daan wat meer onderzoek 
doen naar allebei een artikel. Geoffrey gaat bellen en/of mailen om te 
vragen of er interesse is bij de mensen die we kunnen interviewen. Lars 
gaat verder werken aan de huisstijl van Illusion en de vormgeving van 
het magazine.

Verslag 20/01/27

Verslag 20/02/17

Verslag 20/02/10

VERGADERING
verslagen/notulen
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Pagina 1 

Vergadering F/X Illusion | NOTULEN 
Datum | tijd vergadering 20/02/03 | 15:00 | Locatie vergadering Narafi 

Vergadering 
georganiseerd door 

Lars Smetsers 

Notulist Geoffrey Degroide 

  

  

  
 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

AGENDAPUNTEN 

Gereserveerde tijd | 50 | Agendapunt taakverdeling | Presentator Lars Smetsers 

Taakverdeling bespreken 

Agenda aanmaken 

Afspraken maken 

Google drive aanmaken 

 

 

Actiepunten 
Verantwoordelijke 
persoon Deadline 

Huisstijl eerste schets Lars Smetsers 20/02/10|15:00 

Research artikelen  (onderwerpen) 

Suggesties artikelen (onderwerpen) 

Planning deadlines / meetings 

Interview (onderwerpen) 

Daan Salmon 

Alle 

Nalan Stevens 

Geoffrey Degroide 

20/02/10|15:00 

20/02/10|15:00 

20/02/10|15:00 

20/02/10|15:00 
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Pagina 2 

 

 

Datum | tijd vergadering 20/02/17 | 15:30 | Locatie vergadering Narafi 

Vergadering 
georganiseerd door 

Lars Smetsers 

Notulist Lars Smetsers 

  

  

  
 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide 

AGENDAPUNTEN 

Gereserveerde tijd | 30 | Agendapunt taakverdeling | Presentator Lars Smetsers 

Deadlines volgende meeting bespreken 

Afspraken maken 

Nalan in de Google agenda zetten 

 

 

 

Actiepunten 
Verantwoordelijke 
persoon Deadline 

Verslag 200217 

Huisstijl moodboard 

Lars Smetsers 

Lars Smetsers 

20/03/02|15:00 

20/03/02|15:00 

Artikel (geschiedenis special effects) 

Artikel (de ondergewaardeerde special effects) 

Interview (contact opnemen) 

Interview (vragen op stellen) 

 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide  

Geoffrey Degroide 

20/03/02|15:00 

20/03/02|15:00 

20/03/02|15:00 

20/03/02|15:00 
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Pagina 3 

 

 

Datum | tijd vergadering 20/03/16 | 20:00 | Locatie vergadering Thuis 

Vergadering 
georganiseerd door 

Lars Smetsers 

Notulist Lars Smetsers 

  

  

  
 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide 

AGENDAPUNTEN 

Gereserveerde tijd | 30 | Agendapunt taakverdeling | Presentator Lars Smetsers 

Update over de nieuwe situatie 

Nalan moet het artikel wat beter omschrijven, meer alinea’s 

Geoffreys opdracht is aangepast naar een interview per mail of per skype 

Nalan en Daan moeten nog foto’s bij hun artikelen zoeken 

Geoffrey heeft nog geen interview vragen geüpload op Google Drive 

 

Actiepunten 
Verantwoordelijke 
persoon Deadline 

Eerste opmaak magazine Lars Smetsers 20/03/23|15:00 

Artikel (geschiedenis special effects) updaten 

Artikel (de ondergewaardeerde special effects) updaten 

Interview (contact opnemen per mail) 

Interview (vragen op stellen) 

Artikel (mechanische effecten)  

Planning document aanvullen 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide  

Geoffrey Degroide 

Daan Salmon 

Nalan Stevens 

20/03/23|15:00 

20/03/23|15:00 

20/03/23|15:00 

20/03/23|15:00 

20/03/23|15:00 

20/03/23|15:00 
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Pagina 4 

 

 

Datum | tijd vergadering 20/03/23 |14:30 | Locatie vergadering Thuis 

Vergadering 
georganiseerd door 

Lars Smetsers 

Notulist Lars Smetsers 

  

  

  
 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide 

AGENDAPUNTEN 

Gereserveerde tijd | 45 | Agendapunt taakverdeling | Presentator Lars Smetsers 

Bronnen toevoegen aan de artikels die je schrijft 

Nalan en Daan moeten hun artikelen meer in hun eigen woorden schrijven 

Geoffrey heeft de mailtjes verstuurd naar eventuele interview kandidaten 

Nalan heeft de planning nog niet aangevuld 

 

 

Actiepunten 
Verantwoordelijke 
persoon Deadline 

Artikelen die af zijn in het magazine plaatsen 

Verdere opmaak van het magazine 

Lars Smetsers 

Lars Smetsers 

20/03/30|15:00 

20/03/30|15:00 

Artikel (geschiedenis naar voorgeschiedenis) updaten 

Artikel (de ondergewaardeerde special effects) updaten 

Interview artikel eerste versie 

Artikel (mechanische effecten) updaten  

Artikel (voorbereiding VFX set) 

Planning document aanvullen’ 

Artikel (uncanny valley) eerste versie 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide  

Daan Salmon 

Nalan Stevens 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

20/03/30|15:00 

20/03/30|15:00 

20/03/30|15:00 

20/03/30|15:00 

20/03/30|15:00 

20/03/30|15:00 

20/03/30|15:00 
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Pagina 5 

 

 

Datum | tijd vergadering 20/03/30 |14:00 | Locatie vergadering Thuis 

Vergadering 
georganiseerd door 

Lars Smetsers 

Notulist Lars Smetsers 

  

  

  
 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide 

AGENDAPUNTEN 

Gereserveerde tijd | 20 | Agendapunt taakverdeling | Presentator Lars Smetsers 

Nalan bronnen specifieker omschrijven, neem een voorbeeld aan Daan zijn bronvermelding 

Bespreken eindopdracht en eindverslag 

Voorwoord schrijven 

 

 

 

Actiepunten 
Verantwoordelijke 
persoon Deadline 

Artikelen die af zijn in het magazine plaatsen 

Verdere opmaak van het magazine 

Lars Smetsers 

Lars Smetsers 

13/04/20|15:00 

13/04/20|15:00 

Artikel idee bedenken 

Artikelen updaten bronnen 

Artikel idee bedenken 

Interview artikel eerste versie 

Voorwoord maken 

Nalan Stevens 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide  

Alle 

13/04/20|15:00 

13/04/20|15:00 

13/04/20|15:00 

13/04/20|15:00 

13/04/20|15:00 
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Pagina 6 

 

 

Datum | tijd vergadering 20/04/13 |15:00 | Locatie vergadering Thuis 

Vergadering 
georganiseerd door 

Lars Smetsers 

Notulist Lars Smetsers 

  

  

  
 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide 

AGENDAPUNTEN 

Gereserveerde tijd | 20 | Agendapunt taakverdeling | Presentator Lars Smetsers 

Taakverdeling eindverslag 

Presentatie 

 

 

 

 

Actiepunten 
Verantwoordelijke 
persoon Deadline 

Opmaak magazine afronden 

Eindverslag eigen ervaring 

Eerste versie presentatie 

Lars Smetsers 

Alle 

Geoffrey Degroide 

19/04/20|17:00 

27/04/20|15:00 

27/04/20|15:00 
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Pagina 7 

 

 

Datum | tijd vergadering 20/04/27 |15:00 | Locatie vergadering Thuis 

Vergadering 
georganiseerd door 

Lars Smetsers 

Notulist Lars Smetsers 

  

  

  
 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide 

AGENDAPUNTEN 

Gereserveerde tijd | 60 | Agendapunt taakverdeling | Presentator Lars Smetsers 

Eindverslag zelfevaluatie 

Presentatie 

Eindverslag vooruitblik 

 

 

 

Actiepunten 
Verantwoordelijke 
persoon Deadline 

Presentatie 

Presentatie dia 1,2,7 

Presentatie dia 3,4,10 

Presentatie dia 5,6 

Presentatie dia 8,9 

Presentatie samenvoegen 

Eindverslag zelfevaluatie + besluit 

Eindverslag zelfevaluatie goedkeuren 

Eindverslag eigen ervaring 

Eindverslag eigen ervaring 

Eindverslag communicatiestijl 

Eindverslag opmaak 

 

Geoffrey Degroide 

Lars Smetsers 

Geoffrey Degroide 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Lars Smetsers 

Alle 

Alle 

Nalan Stevens 

Geoffrey Degroide 

Alle 

Lars Smetsers 

02/05/20|17:00 

02/05/20|17:00 

02/05/20|17:00 

02/05/20|17:00 

02/05/20|17:00 

03/05/20|17:00 

04/05/20|15:00 

04/05/20|16:00 

08/05/20|17:00 

08/05/20|17:00 

08/05/20|17:00 

10/05/20|17:00 
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Pagina 8 

 

 

Datum | tijd vergadering 20/05/04 |15:00 | Locatie vergadering Thuis 

Vergadering 
georganiseerd door 

Lars Smetsers 

Notulist Lars Smetsers 

  

  

  
 

Nalan Stevens 

Daan Salmon 

Geoffrey Degroide 

AGENDAPUNTEN 

Gereserveerde tijd | 20 | Agendapunt taakverdeling | Presentator Lars Smetsers 

Eindverslag zelfevaluatie bespreken 

Eindverslag 

 

 

 

 

Actiepunten 
Verantwoordelijke 
persoon Deadline 

Eindverslag zelfevaluatie 

Eindverslag zelfevaluatie 

Eindverslag zelfevaluatie Nalan, Geoffrey goedkeuren 

Eindverslag communicatiestijl 

Eindverslag opmaak 

Geoffrey Degroide 

Nalan Stevens 

Alle 

Alle 

Lars Smetsers 

04/05/20|17:00 

04/05/20|17:00 

08/05/20|17:00 

08/05/20|17:00 

10/05/20|17:00 
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Tijdens het project hebben we voor het interview een aantal contactge-
gevens opgenomen in een document. Dit document is terug te vinden 
in onze Google Drive map: 
https://drive.google.com/open?id=126bXwrvdMXOXD4dnpKbfF-
G7Us0xu4JsB

ACE, Filip Croon
filip@aceimagefactory.net
+32 476 81 25 4
http://www.aceimagefactory.net/eng/contact_us

nozon 
+32 2 701 93 71
http://nozon.com/Contact

Pixmix, Maarten Verlinden (Managing Partner / Post Supervisor)
Maarten.verlinden@pixmix.be
+32 498 56 07 89
https://www.pixmix.be/contact.php

Pixmix, Jelmar Hoekstra (Managing Partner / Sr. Editor)
Jelmar.hoekstra@pixmixstudios.nl
+31 6 19 628 178
https://www.pixmix.be/contact.php

Nwave
info@nWave.com
+32 2 340 79 80
http://www.nwave.com/contact/

Syntra (Voltijdse dagopleiding Visual effects artist)
Gouverneur Verwilghensingel 40 (ingang via Trichterheideweg) 3500 
Hasselt  
089 35 46 16

Gedurende het project hebben we contact gehad met Veronique 
Beelaert. Aan het begin van het project was dit tijdens de les en met 
een mail na afloop van de les. Tijdens de coronaperiode gebeurden 
dit enkel per mail.

Aan het begin van het project stuurden de notulist van de vergadering 
de mail naar Veronique. In deze mail stonden de notities die tijdens de 
vergadering zijn gemaakt en de notulen van de vergadering.

Tijdens de coronaperiode was Lars als enige de notulist en maakten de 
notulen zonder verslaggeving, omdat Veronique had aangegeven dat 
de verslaggeving niet meer nodig was.

Aan het begin van het project gebruikten we het contactmoment/
vergadering tijdens de les. Op dit moment konden we met de project-
groep mooi afspraken maken en mochten er dingen aangepast moeten 
worden, dan gaven we dit door via onze Facebook Messenger groep.

Tijdens de coronaperiode was dit contact echter alleen via onze 
Facebook Messenger groep. Met vrijwel iedere maandag een online 
vergadering via Facebook Messenger.

Studio’’’’’

School

Mailcontact

Groepscontact

contacten
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Eerst korte uitleg. Wat is special effects: Illusies en/of visuele trucks die 
gebruikt worden om beelden en acties die in werkelijkheid onmogelijk 
zijn te simuleren.Ze worden ook gebruikt wanneer iets te gevaarlijk is 
om dit in het echt te doen. 

Rocketjump film school
https://www.youtube.com/user/RJFilmSchool/videos

Captain disillusion
https://www.youtube.com/channel/UCEOXxzW2vU0P-0THehuIIeg

Corridor crew
https://www.youtube.com/user/samandniko/channels

Jurassic Park — Movie Monsters
http://content.time.com/time/photogalle-
ry/0,29307,2055255_2247526,00.html?fbclid=IwAR1L8IEHDRHB-
48Yuvn6sBEyM_q-DvdZslRYNDxYfRC2oJdOKKRUPjKgBOdY

Matte Paintings
https://www.toolbox-studio.com/blog/10-great-matte-paintings-that-ha-
ve-changed-the-way-we-see-movies/?fbclid=IwAR37DptCX2GBxTJgK-
Mdf_fG9mtBn29glQDnmGIC3JVoQXYTP47MbBZ2GzJg

Matte Paintings in Film
https://www.rocketstock.com/blog/visual-effects-matte-paintings-com-
posited-film/?fbclid=IwAR0Ww8siiITeHYrQPWig8rsda4bYPmtmL5Lk-
CWBbSR8AzxVjQQDwOuRVGWM

VFX Community
https://www.npr.org/sections/alltechconside-
red/2013/02/25/172910128/among-oscars-fanfare-visual-ef-
fects-industry-faces-difficult-times?t=1581943316521&amp;fbclid=I-
wAR1CR6vImd8zdrXGfTIde_BQzhbZGgkCWKAme1CFhyrXBNIRrE-
8oOplbHlw&t=1588605799438

Greenscreen
https://www.youtube.com/watch?v=msPCQgRPPjI

Mindhunter
https://www.youtube.com/watch?v=Di4Byf1EzRE

Niet alleen in filmindustrie maar ook in theater, optredens, tv, games, 
simulaties, … Onderscheid uitleg tussen de soorten effecten:

- Mechanische effecten worden gebruikt tijdens het filmen zelf. Vele 
voorbeelden: Atmosferische effecten, vuur, robots, bepaalde soorten 
make-up,

- Optische effecten/visuele effecten/fotografische effecten worden 
gecreëerd ofwel in de camera ofwel in post-productie. Bv: double 
exposure, greenscreen, … De term optische effect komt uit het analoge 
tijdperk en wordt dus niet vaak meer gebruikt. De effecten worden 
nu bijna altijd digitaal gedaan en de opkomst van CGI maakt al veel 
meer mogelijk.

Tijdslijn met de belangrijkste punten in de geschiedenis van special ef-
fects. Ofwel de belangrijkste figuren in de industrie (Rejlander, Méliès, 
Trumbull) ofwel films met grote innovaties op in o.a. de technologie 
(Jurassic park, 2001: A space odyssey, toy story, avatar, …).

Belangrijkste technieken en de evolutie er van:

- Green screen, van analoog naar digitaal

- Slow motion, uitgevonden door August Musger, 2 types: Overcran-
king en time-stretching

- Digital compositing

Combinatie en samenwerking van optische en mechanische effecten.
Bv: In godzilla werd er gebruik gemaakt van miniaturen die aan een 
hogere fps gefilmd om het monster trager te doen lijken. In ghostbusters 
werd aan een lagere snelheid gefilmd voor het slijmmonster. Per jaar 
de oscarwinnaar voor best effects. Uitleggen en voorbeelden laten 
zien over hoe CGI vaak gebruikt wordt zonder dat we het weten. Voor 
subtiele effecten, achtergrond, details, …  Bv. Mindhunter, een VFX 
breakdown van bepaalde bekende shots en films.

Special Effects

Soorten

Geschiedenis

Gebruik

Bronvermelding

research
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artikels

Voor we kennismaken met het de speciale en visuele effecten die het 
huidige cinema-landschap overschaduwen, is het belangrijk om te 
weten waar en wanneer deze technieken ontstonden. 

De eerste animatiefilms dateren uit de vroege jaren 1900. Ze werden 
ontwikkeld door stripillustra-tors en vertoonde personages uit populaire 
stripverhalen. Deze werden gemaakt met behulp van de single-frame 
methode - verschillende beelden geprojecteerd aan een hoger aantal 
frames per seconde. De vroegste overlevende geanimeerde short is 
de film Humorous Phases of Funny Faces (1906). Echter is het schets 
artiest Winsor McCay’s Gertie the Dinosaur (1914) die bekend staat 
als de eerste succesvolle geanimeerde cartoon. Innovatie in animatie-
technieken bleef zich ontwikke-len in korte films totdat de eerste lange 
animatiefilm, Walt Disney’s Sneeuwwitje en de zeven dwergen, op 21 
december 1937 werd uitgebracht.

In zijn film uit 1927 creëerde regisseur Fritz Lang de dystopische 
wereld van Metropolis met behulp van miniatuur modellen. Schaalmo-
dellen en perspectief technieken werden gebruikt om omge-vingen te 
creëren. A Trip to the Moon (1902) van George Méliès was de eerste 
film die miniaturen gebruikte, inclusief een model ruimteschip. Deze 
techniek zou ook worden gebruikt in klassieke sci-fi franchises zoals 
Star Wars en Star Trek, tot de digitaal gecreëerde tegenhangers in de 
mix werden gegooid.

Ook matte schilderijen waren een essentieel onderdeel van veel films 
die vóór het CGI-tijdperk werden geproduceerd. Dit waren schilderijen, 
geplaatst achter objecten op de voorgrond. Zonder deze kunstwerken 
zou er bijvoorbeeld geen Vrijheidsbeeld uitsteken uit het zand in de 
laatste scène van Planet of the Apes (1968) of bestond het majestueu-
ze herenhuis uit 1939’s Gone with the Wind (deels) niet. Gedurende 
het grootste deel van de 20e eeuw hadden studio’s hun eigen matte 
afdelingen tot in de vroege jaren 1990 - toen werden digitale technie-
ken de norm.

In 1963’s Jason en de Argonauten, reist een groep skeletten uit de 
grond op. De duellerende bot-ten werden bereikt door stop-motion 
fotografie, waarbij realistische poppen of modellen worden gebruikt 
die één beeld tegelijk worden gemanipuleerd en gefotografeerd. 
Stop-motion werd voor het eerst gebruikt in de late jaren 1890 en is 
een van de vroegste animatietechnieken. Opmerkelijk gebruik van 
stop-motion is terug te vinden is klassiekers als King Kong (1933) en 
The Empire Strikes Back (1980).

Zonder de hulp van digitale effecten slaagde regisseur Cecil B. DeMil-
le erin om een van de grootste wonderen van de Bijbel te herhalen: 
het afscheid van de Rode Zee in The Ten Commandments (1956). 
Hiervoor gebruikte DeMille de meest geavanceerde technologieën 
die hij voor het effect kon vinden: matte schilderijen, achterprojectie, 
pyrotechniek, miniaturen en heel veel water. Be-schouwd als het 
duurste speciale effect in de geschiedenis, werd het gecreëerd door 
circa 100.000 liter water in een tank te gieten en vervolgens het schot 
achteruit te spelen.

De korte voorgeschiedenis

Mechanische effect,
nog lang niet dood

In 1961 scoorde Disney met de familie klassieker The Parent Trap. 
Actrice Hayley Mills speelt de tweeling Sharon en Susan. De truc zelf 
was eenvoudig: met behulp van split-screen technologie. Om Mills 
twee keer in dezelfde scène te plaatsen vergrendelden filmmakers 
eenvoudig de camera in positie en draaide de scène een tweede keer, 
waarbij ze de helft van elke opname op één nega-tief legden.

Star Wars Episode IV: A New Hope was de eerste film met een 
bewegingsgestuurde camera (waarvoor hij ook de Academy Award 
won voor de beste prestatie in visuele effecten). Aangeslo-ten op een 
computer, gaf het Dykstraflex bewegingscontrolesysteem een gecom-
pliceerde reeks bewegingen aan een camera, waardoor filmmakers 
zoals George Lucas opnames konden maken in tegenstelling tot eerder 
gezien in bioscopen.

Horror is historisch goed geweest voor make-up artiesten. In de begin-
jaren werd de kunst met name gebruikt in de vampierfilm Nosferatu 
(1922) van F.W. Murnau, waarin acteur Max Schreck een gezicht-
sprothese en klauwachtige vingerextensies droeg. De eerste film die de 
Academy Award voor beste make-up won was de horror-komedie An 
American Werewolf uit 1981, deze wordt geprezen om zijn gruwelijke 
metamorfose van de mens in wolf.

Bronnen:
http://content.time.com/time/photogalle-
ry/0,29307,2055255_2247284,00.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_effect

Tegenwoordig is CGI essentieel in het creëren van de cinematische illu-
sie en is het haast onmogelijk om een film zonder digitale manipulatie 
te vinden. Hierdoor worden praktische effecten soms als een verloren 
kunst gezien. Maar de waarheid is dat mechanische effecten nog altijd 
een gigantische rol spelen. Hier zijn een aantal redenen waarom deze 
effecten nog altijd niet dood zijn.

Inleving
Een acteur zal zich altijd beter kunnen inleven als hij zelf ook het 
gevoel heeft in een fictieve wereld rond te lopen. Als gevolg daarvan 
zullen acteurs een betere acteerprestatie kunnen leveren. Hoe meer de 
acteurs zich kunnen inleven in hun karakter, hoe beter hun acteerpresta-
tie. Hoe beter hun acteerprestatie, hoe groter het inlevingsvermogen bij 
de kijker. Wanneer je acteurs in een green screen studio zet zullen ze 
een deel van dat inlevingsvermogen verliezen. Praktische effecten zijn 
niet alleen bestemd voor kleine low-budget films. Blockbuster films zoals 
Inception, Mad Max: Fury Road en zelfs The Lord of the Rings maken 
hevig gebruik van praktische effecten. In deze laatste film werd er 
gebruikt van een gedwongen perspectief om Gandalf een stuk groter 
te laten lijken dan de hobbits. Gandalf stond dichter bij de camera en 
de hobbits verderaf.  Daarnaast kregen de hobbits ook veel grotere 
rekwisieten en decorstukken en kreeg Gandalf er kleinere. 

Praktische effecten kunnen ook voor mooie acteermomenten zorgen. 
De film Apocalypse Now werd voor een groot deel geïmproviseerd. 

Nalan Stevens

Daan Salmon



27

artikels

De productie van visuele effecten
Nalan Stevens

z.o.z.

Dit werd vooral uit noodzaak gedaan omdat de omstandigheden 
waarin de film gedraaid werd zo slecht waren. Marlon Brando las het 
script niet dat voor zijn scenes geschreven was en Martin Sheen was 
in een scene zo dronken dat hij een spiegel stuk sloeg.  Tegenwoordig 
kunnen er geen films meer op deze manier gemaakt worden. Ac-
tiescenes die te veel geld en tijd zouden vergen worden nu gewoon in 
CGI gemaakt. Apocalypse Now zou dus een compleet andere film zijn 
als hij nu zou gemaakt worden.

Alleen met echte stunts kan je een explosie, hoogte, val, … zo realis-
tisch mogelijk maken. Het zal altijd dat beetje extra magie hebben. Zo 
stond Tom Cruise erop om zijn stunts in de Mission: Impossible films 
zelf uit te voeren i.p.v. voor een green screen. Hij beklom zelf de Burj 
Khalifa en hing aan een bewegend vliegtuig in de lucht.  De enige 
VFX die er gebruikt werd is het wegwerken van veiligheidsmateriaal. 
Je merkt onmiddellijk op dat het echte actie is en niet nadien in CGI 
gesimuleerd werd.

Combinatie met VFX
Digitale visuele effecten werken vaak ook beter in combinatie met 
praktische effecten. In de film Inception werden beide effecten 
succesvol gecombineerd. In de beroemde café scéne in Parijs onthult 
DiCaprio aan Ellen Page dat ze eigenlijk aan het dromen is, waarna 
alles rondom hen explodeert. Om die explosies te veroorzaken schoten 
een reeks luchtkannen puin in de lucht, terwijl de acteurs gewoon op 
het terras bleven zitten. Om het juiste slow motion-effect te bereiken 
werden de beelden opgenomen met een speciale slow-motion camera 
en werden dan in postproductie gecombineerd met CGI.   Het zorgde 
ervoor dat de kijker helemaal mee was met wat er rond hen gebeurde.
 
Een klassiek voorbeeld zijn ook de dinosaurussen in Jurassic Park. Op 
de filmset werd er gebruik gemaakt van levensechte modellen van 
dino’ s die nadien geanimeerd werden in VFX.  Ze dienden ook als een 
handige referentie voor de acteurs. 

Belichting
Als er geen fysiek model van een object of mens beschikbaar is wordt 
het ook moeilijk om te simuleren hoe het licht er op valt. Schaduwen, 
reflectie, refractie en diffractie moeten dan gesimuleerd worden maar 
daar slaagt men niet altijd in op een overtuigende manier. Dit is een 
van grootste oorzaken van slecht uitgevoerde CGI. Als de belichting 
niet klopt lijkt het alsof het onderwerp zich niet echt in de omgeving 
bevindt. Met fysieke modellen heb je dat probleem natuurlijk niet. 

Veroudering
De VFX industrie is constant aan het evolueren. Nieuwe, indrukwek-
kende technologieën en technieken van nu zullen binnen 10 jaar de 
norm of zelfs verouderd zijn. Als we terugkijken naar films waarvan de 
special effects slecht verouderd zijn ligt dat meestal aan de VFX. Wat 
tientallen jaren terug baanbrekend was is nu vaak lachwekkend slecht. 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen en zijn er ook slechte praktische 
effecten. Meestal gaat het dan om een wezen waarvan we duidelijk 
zien dat het een pop is. Maar het is duidelijk dat VFX zich razendsnel 
ontwikkelt waardoor oudere films na verloop van tijd een stukje van 
hun magie kunnen verliezen.

We kunnen concluderen dat mechanische effecten, net zoals visuele 

effecten, een van de vele werktuigen in het arsenaal van de filmmaker 
is. Het is de regiestijl die zal bepalen welk special effect het best werkt 
in het verhaal van de film. Een regisseur als Quentin Tarantino zal nooit 
zijn gruwelijke bloedspatten vervangen door VFX. Zijn films zitten vol 
bloederig geweld waarin het bloed in overvloed over het scherm spat. 
Dat dramatische effect komt van de praktische effecten die op de set 
gebruikt werden. Het zou nooit hetzelfde effect geven met CGI.
 
Praktische effecten staan onder druk door CGI maar zullen nooit 
volledig verdwijnen. De magie van een filmset komt voor een groot 
stuk door het gebruik van praktische effecten. Ze kunnen een crew 
en acteurs echt helemaal onderdompelen in een fictieve wereld. Dat 
is een meerwaarde om een verhaal te vertellen dat je helemaal kan 
meeslepen.
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In dit artikel overlopen we de 11 nodige stappen die een VFX-crew 
moet ondernemen om de visie van de regisseur te realiseren.

Verhaal
Het verhaal is de basis van elke film. Deze fase vindt plaats tijdens de 
pre-productie en omvat het plannen van de personages, het plot en de 
wereld waarin ze bestaan. Scenarioschrijvers en producenten nemen 
ideeën van brainstormsessies en maken hier een script van. Als van een 
boek een film wordt gemaakt, kan een scenarioschrijver worden inge-
huurd om het verhaal aan te passen zodat het goed in beelden kan 
worden vertaald. Enkele voorbeelden hiervan zijn Lord of the Rings en 
Harry Potter.
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Storyboarding en animatie
Tijdens deze fase maakt een artiest (of een team van artiesten) visuele 
representaties van de acties binnen het script. Ze analyseren de 
beweging van het personage in het verhaal en gebruiken tekeningen 
om de kaders van de shots te definiëren. Deze representaties geven het 
productieteam de kans om te beginnen met de voorbereiding.

Modellen
3D-artiesten maken modellen en representaties van de locaties waar 
scènes zich afspelen. Ze werken samen met het productieteam om 
camerahoeken te kiezen en complexe scènes van tevoren te ‘blocken’. 
Deze planning bespaart tijd en geld op de set.

Concept art en design
Deze fase is misschien wel een van de belangrijkste fases van de 
pre-productie. Hier creëert een artiest (of een team van artiesten) de 
‘look en feel’ van een film door volledig uitgewerkte afbeeldingen 
te tekenen die de personages, rekwisieten, kostuums, verlichting en 
kleur definiëren. De sfeer en betekenis van een film wordt in deze fase 
bepaald.

Lay-out
Lay-out heeft voor verschillende teams een andere betekenis. Het 
einddoel is om een visuele weergave te brengen van hoe de sets eruit 
zullen zien. Dit helpt set-bouwers erachter te komen en te communice-
ren met regisseurs en producenten wat mogelijk is en wat een digitale 
set nodig heeft. Voor het VFX-team bepaalt deze fase hoe digitale sets 
kunnen worden opgenomen.

Onderzoek en ontwikkeling
Naarmate het maken van films complexer wordt, wordt deze fase 
steeds belangrijker. Tijdens deze fase werken VFX-supervisors samen 
met regisseurs om erachter te komen hoe bepaalde opnames kunnen 
worden gemaakt. Ondertussen doen de VFX-artiesten, technische 
regisseurs, modelleurs, animators en compositors hun eigen onderzoek. 
Als een film bijvoorbeeld explosies nodig heeft die afkomstig zijn van 
een heel specifiek bron - zoals een raket - bestuderen de VFX-artiesten 
en technische regisseurs video’s en foto’s om te zien hoe het vuur en de 
rook zich gedraagt. Vervolgens maken ze tools binnen een programma 
om efficiënt te werken aan de opnames.

3D-modellering
De teams voor 3D-modellering en textuur zijn essentieel om dingen 
te creëren die niet praktisch of kosteneffectief zijn op de set. Als een 
van de eerste groepen die betrokken zijn bij het post-productieproces, 
moeten ze mogelijks rekwisieten, gebouwen, voertuigen en wapens 
modelleren om de visie van de regisseur te vervullen. 3D-modellen kun-
nen ook worden gebruikt als aanvulling op iets dat al is opgenomen. 
Als bijvoorbeeld Andy Serkis wordt neergeschoten in een motion cap-
ture-pak, zou een 3D-modelleur het personage creëren dat hij speelt.

Animatie
Voordat een object of personage kan worden geanimeerd, moet een 
rigging- team een controlesysteem of een digitaal skelet bouwen dat de 
animator kan gebruiken. Dit omvat meestal het toevoegen van botten, 
het berekenen en implementeren van huid gewrichten en het toevoe-
gen van spieren om natuurlijke beweging te creëren. De animator ge-
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bruikt de aangepaste bediening van de rig om het personage, de prop 
of het voertuig tot leven te brengen. Tegenwoordig werkt een animator 
mogelijk ook met beweging registratiegegevens.

FX en simulatie
De taak van een FX-artiest draait om het toevoegen van gesimuleerde 
elementen aan een film die naadloos in de wereld van de regisseur 
bestaat. Op elk moment kan een FX-artiest werken aan zaken als ver-
nietiging, vuur, vloeistoffen, rook en deeltjes simulaties. Ze werken vaak 
samen met de animatoren om een natuurlijke beweging van FX-elemen-
ten te garanderen.

Verlichting en rendering
Zodra de animatie- en effecten teams klaar zijn met hun magie, moeten 
de 3D-elementen binnen hun respectievelijke scènes de juiste verlich-
ting hebben. Een lichtkunstenaar of meerdere lichtkunstenaars plaatsen 
lichten in de 3D-scène om ervoor te zorgen dat lichtkleur, intensiteit en 
schaduwen overeenkomen met de oorspronkelijk beelden. Elke reeks 
frames wordt vervolgens weergegeven vanuit de nodige camerahoe-
ken en overgedragen aan de componist.

Samenstellen
Dit is de laatste stap. Een componist neemt alle elementen van de film 
en legt ze op elkaar. Ze gebruiken elementen zoals kleurcorrectie, 
maskering en andere trucs om de illusie te creëren dat alle elementen 
van nature bij elkaar horen. Ze kunnen een geanimeerd personage in 
een live-actiescène plaatsen, vernietiging op een gebouw leggen of 
zelfs een gesimuleerde tsunami in lagen aanbrengen over een opname 
van een stadsstraat.
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Griezelvallei a.k.a.
uncanny valley

Daan Salmon

Het concept van de uncanny valley (in het Nederlands de ‘griezelval-
lei’) is dat bij het zo menselijk mogelijk maken van een humanoïde 
robot er een punt is waarop onze gevoelens van vertrouwbaarheid en 
affectie omslaan in afkeer en griezeligheid. We zien menselijke eigen-
schappen in de robot maar tegelijk voelen we door de imperfecties 
dat het niet echt is. Al van in 1970 voorspelde Japanse roboticus Dr. 
Masahiro Mori dat mensen een afkeer zouden hebben voor imperfec-
te nabootsingen van mensen. 

In films vinden we de uncanny valley terug bij het gebruik van VFX en 
CGI. Meestal gaat het dan over een menselijk karakter die bepaalde 
realistische eigenschappen heeft maar waarvan andere eigenschap-
pen robotisch of onrealistisch zijn. Een van de eerste en bekendste 
voorbeelden hiervan is The Polar Express. De film was een immense 
technische sprong voor animatiefilms en de allereerste film die hele-
maal digitaal met motion-capture werd gedraaid. Maar de animatie 
werd bekritiseerd voor het ongemakkelijke gevoel dat de karakters 
meegaven. We zien elke beweging die de acteurs maken maar de 
karakters reflecteren dit niet. Ze zien er uit als marionetten die tegen 
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hun wil bestuurd worden. Hun bewegingen zijn stijf, hun ogen zien er 
dood uit en hun gezichten lijken op plastieken maskers.  Dit zorgde er 
voor dat de personages ons afschrikken in wat normaal gezien een 
gezellige kerstfilm moest zijn.

Men heeft in het verleden al vermoed dat de vervreemding van de 
uncanny valley zou verminderen naarmate we meer gewoon worden 
aan CGI.  Maar recente voorbeelden bewijzen het tegengestelde. 
Cats, Sonic the Hedgehog, en in mindere mate The Lion King werden 
allemaal bekritiseerd omdat de designs van hun karakters afschrikwek-
kend waren. De films bevatten antropomorfische dieren, maar de VFX 
artiesten gaven hen menselijke ogen, tanden, handen, … De half-mens 
half-dierlijke personages geven een onrustwekkend effect en halen ons 
compleet uit de film.

De uncanny valley komt ook in andere vormen voor. ‘De-aging’ is een 
methode om oude acteurs er jonger te doen uitzien. Deze techniek 
recent werd toegepast in de films Gemini Man en The Irishman.  
Sommige critici vinden dat de techniek niet overtuigend zijn job doet 
en de acteurs er stijf doet uitzien. Vergelijkbaar met deze techniek zijn 
virtuele acteurs. Dit zijn digitale nabootsingen van acteurs die te oud 
zijn of niet meer leven. Velen vinden dat dit een soortgelijk creepy 
effect geeft.

Op andere vlakken begint men echter de uncanny valley te overko-
men. ‘Deepfake’ is een techniek waarmee je de gezichtsuitdrukkingen 
van een persoon met het gezichtsuiterlijk van een andere persoon kan 
combineren.  Deze techniek heeft op het internet al beter uitziende 
voorbeelden van ‘De-aging’ en virtuele acteurs geschept dan de tech-
nieken die tegenwoordig in grote films worden gebruikt. De techniek 
is zo overtuigend dat je het meestal niet kan onderscheiden van echte 
personen. Het gevaarlijke hieraan is dat je mensen dingen kan laten 
zeggen die ze nooit hebben gezegd. Het kan dus voor slechte doelein-
den gebruikt worden, zoals het beïnvloeden van de politiek.

De les die we kunnen leren uit deze films is dat het streven naar realis-
me ons net uit de film kan halen wanneer dit niet goed wordt uitge-
voerd. Het is haast onmogelijk om de mens te recreëren zonder hun 
imperfecties uit te lichten. De beste manier om de uncanny valley te 
vermijden is met stijl. Geef de personages karakter d.m.v. hun animatie, 
maak hen levendig, steun niet alleen op motion-capture maar gebruik 
het als een hulpmiddel. Op die manier zal je een veel interessantere 
wereld scheppen.
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Er zit meer in zijn films dan op het eerste zicht lijkt.

De films van David Fincher staan niet onmiddellijk bekend omwille van 
hun visuele effecten. De regisseur staat vooral bekend voor zijn donke-
re en stilistische portretten van het menselijke leven, zoals Seven, Gone 
Girl, Zodiac en Fight club, … Vaak valt het kijkers niet eens op dat hij  
computertechnologie gebruikte. In The Social Network, een film over 
hoe Mark Zuckerberg Facebook oprichtte en zich dus vooral afspeelt 
in directiekamers, zitten maar liefst 1000 VFX-shots. In Godzilla, een 
film over wetenschappers die het opnemen tegen een reusachtig mon-
ster en dus bol staat van de special effects, zitten er maar 960. 

De visuele effecten van Fincher zijn meestal niet op te merken omdat 
ze altijd het verhaal dienen. Ze zijn er niet om op te vallen, om de 
aandacht te trekken of om indruk te maken. Ze zijn er om je onder te 
dompelen in het verhaal. Fincher weet perfect hoe en wanneer hij welk 
effect moet gebruiken. Hij begrijpt dat het communiceren van jouw 
visie belangrijker is dan de technologie die je gebruikt.

David Fincher startte zijn carrière in de wereld van animatie en visuele 
effecten. Na zijn studies begon hij als productieassistent bij Korty Films, 
het productiebedrijf van regisseur en animator John Korty. Fincher 
werkte zich binnen het bedrijf op tot producent van visuele effecten 
en werkte mee aan de animatiefilm Twice Upon a Time (1983). In 
diezelfde periode werd hij in dienst genomen als assistent-cameraman 
bij Industrial Light & Magic (ILM), een door George Lucas opgericht 
bedrijf dat gespecialiseerd is in visuele effecten. Zo werkte hij mee aan 
de Star Wars-film Return of the Jedi (1983) en Indiana Jones and the 
Temple of Doom (1984).  Met zijn bijna veertig jaar ervaring in het 
vak weet Fincher als geen ander wat er allemaal mogelijk is met VFX 
en hoe die het verhaal kunnen ondersteunen zonder dat het opvalt.

De films van David Fincher gaan over seriemoordenaars, rovers, de-
tectives, vechters en moordenaars, meestal personages met obsessieve 
karaktertrekken. Maar de regisseur is net zo geobsedeerd door details 
als zijn personages. Zo gebruikt hij visuele effecten om een historisch 
nauwkeurige skyline of een accurate tijdlijn van gebeurtenissen op te 
zetten. Hij wil je altijd perfect laten weten waar je bent in het verhaal, 
geen enkel detail wordt over het hoofd gezien.

Een voorbeeld van een Fincher-film die boordevol effecten zit, is 
Zodiac. De moordthriller uit 2007 speelt zich af in San Francisco 
in de jaren 60. In de film zie je een historisch correcte skyline van 
San Francisco in 1969, inclusief een reconstructie van de snelweg 
‘Embarcadero’ die tijdens de aardbeving van 1980 vernietigd werd. 
De achtergronden werden met behulp van CGI volledig nagebouwd in 
postproductie om een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de stad in die 

z.o.z.
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tijd te krijgen.  Zo werd ook bijna elk exterieur shot in Zodiac, zoals bv. 
de misdaadscénes, digitaal aangepast om zo accuraat mogelijk te zijn.

Fincher gebruikt SFX om zijn films zo gedetailleerd mogelijk te houden, 
zodat er niets ontbreekt in bv. een verzameling papieren aan een muur. 
Bovendien gebruikt hij zelden make-upbloed en geeft hij de voorkeur 
aan CGI-spatten. In de badkamerscène in The Girl with the Dragon Tat-
too wordt elke druppel bloed toegevoegd via CGI.  Zo kan hij zoveel 
mogelijk shots draaien zonder problemen te krijgen met fouten in de 
continuïteit. Details zijn belangrijk voor Fincher, alles moet kloppen.

Zelfs in films als The Social Network die op het eerste gezicht geen 
effecten lijken te bevatten. gebruikte hij een hele reeks SFX, 1000 
om exact te zijn. Eén van de meest geprezen trucs uit de film was 
hoe Fincher de identieke tweeling Winklevoss in beeld bracht. Terwijl 
Harvard-student Mark Zuckerberg de sociale netwerksite maakt die 
bekend zou worden als Facebook, wordt hij aangeklaagd door een 
identieke tweeling die beweerde dat hij hun idee had gestolen. De 
tweeling, Cameron en Tyler Winklevoss, werd niet door twee acteurs 
gespeeld maar door de acteur Armie Hammer. Hij speelde de hoofdt-
weeling in elk schot. Voor shots waarin de tweeling tegelijk in beeld 
kwam werd een stand-in gebruikt, Josh Pence. De acteur ging later een 
studio in, waar hij zijn hoofd vastbond in een harnas om het gezicht 
en de stem van die tweeling te filmen, die vervolgens digitaal over het 
gezicht van Pence in de film werd gelegd. Het resultaat is een soort hy-
bride acteur met het hoofd van Hammer en het lichaam van Pence.  De 
kijker kon het onderscheid niet maken, het leek op een echte identieke 
tweeling. 

David Fincher: “Er zijn titanium en aluminium en staal en glas en lasers 
nodig om één ding te doen, een gevoel overbrengen. En dat is de 
magie van cinema.”

Fincher gebruikt SFX vaak op onverwachte manieren, maar offert 
nooit een verhaal op vanwege flitsende effecten; hij gebruikt alleen 
CGI-technieken om zijn verhalen te verbeteren. Het verbergen van VFX 
is geen stilistische beslissing maar een noodzaak voor het verhaal. Hij 
gaat zelfs nog een stap verder, hij laat ons echt geloven dat het ver-
haal zich voor onze ogen ontvouwt. David Fincher verlegt de grenzen 
van het film maken zonder af te wijken van het hoofddoel: een boeiend 
verhaal vertellen.
 
Bronnen:
kaptainkristian. (2017). David Fincher - Invisible Details [Videobe-
stand]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=QCh-
WIFi8fOY
David Fincher. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wiki-
pedia.org/wiki/David_Fincher
Horton, P. H. (2017, 25 juli). Time and Place: “Zodiac” and the Digital 
Cityscape. Geraadpleegd op 26 maart 2020, van https://filmschool-
rejects.com/time-place-zodiac-digital-cityscape/
Failes, I. (2012, 16 januari). Digital storytelling: The Girl with the Dra-
gon Tattoo. Geraadpleegd op 26 maart 2020, van https://www.fxgui-
de.com/fxfeatured/digital-storytelling-the-girl-with-the-dragon-tattoo/
Columbia pictures. (2013). VFX Breakdown - The Social Network - 
Lola Visual Effects [Videobestand]. Geraadpleegd van https://www.
youtube.com/watch?v=Oitr_eYcJk0

artikels

“Stranger Things (2016) van Matt Duffer en Ross Duffer”



31

Waarom heb je voor vfx gekozen?
Wat komt er allemaal kijken bij een job als vfx artiest?
Is het grootste deel van vfx in films zichtbaar of eerder onopmerkbaar?
Hoe lang ben je gemiddeld bezig per vfx scene?
Zijn er verschillende types vfx? M.a.w. zijn er subcategorieën in vfx?
Werkt een vfx artiest typisch alleen aan een scene of werken jullie met 
meerderen aan 1 scene?
Wordt er op set en tijdens het filmen rekening gehouden met de latere 
toevoeging van vfx?
Heeft een vfx artiest enige inspraak bij het praktisch voorbereiden van 
een scene?
Staat een vfx artiest mee op set?
Is er veel werk in de vfx sector?
Betaald je job goed?
Krijg je erkenning voor je job?
Hoe lang is een gemiddelde werkdag voor een vfx artiest?
Is het een stresserende job?
Heb je een favoriete film op vlak van vfx?
Is een job als vfx artiest wat je ervan verwacht had?

Why did you choose to do vfx?
What is involved in a job as vfx artist?
Is most of vfx in movies visible or rather unnoticeable?
How long do you spend on average per vfx scene?
Are there different types of vfx? In other words are there any subcate-
gories in vfx?
Does a vfx artist typically work alone on a scene, or do you work with 
several artists on 1 scene?
Is the later addition of vfx taken into account on set and during filming?
Does a vfx artist have any say in the practical preparation of a scene?
Is a vfx artist on set?
Is there a lot of work in the vfx sector?
Does your job pay good?
Do you get recognition for your job?
How long is an average working day for a vfx artist?
Is it a stressful job?
What’s the movie with the best vfx according to you? (what is your 
favorite movie with vfx in other
words)
Is a job as vfx artist what you expected from it?

Ik heb vaak te horen gekregen dat vfx artiesten “overworked and 
underpaid” zijn, en dat ze niet genoeg erkenning krijgen voor wat ze 
doen. Online lees ik over een ‘race tot he bottem’ in de Engelse vfx 
wereld. De vfx huizen zien hun artiesten als vervangbaar en huren 
liever goedkope studenten in, ook al betekend dat een minder goed 
kwaliteitsniveau. 

Desondanks de overvloed aan vfx in blockbusters en het geld dat 
ze opleveren,  krijgen de vfx huizen van die winst weinig te zien. De 
winstmarges zijn enorm klein in de vfx sector, en dit wordt nog eens 
benadrukt door de ‘race to the bottom’- attitude van bepaalde vfx 

interview

Interview vragen

Interview artikel

huizen die wanhopig op zoek zijn naar werk.  Zij drijven de prijs 
soms zo naar beneden, dat winst praktisch onbestaand is. Dit leidt tot 
problemen voor de artiesten zelf. Omdat de bedrijven meer gefocust 
zijn op “in business” blijven en competitieve prijzen voorstellen, wordt 
het welzijn van de artiest minder prioritair. Ze worden onder heel hoge 
werkdruk gezet en slecht betaald omdat de vfx huizen constant op de 
concurrentie moeten letten en zorgen dat ze hen een stap voor zijn. En 
daardoor komen de vfx artiesten onder veel stress terecht.

Dit probleem kan onderverdeeld worden in verschillende sub-proble-
men. Ten eerste is de groeiende beschikbaarheid van vfx een deel 
van het probleem. Of je nu een amateur bent of een regisseur van de 
nieuwste blockbuster, iedereen heeft toegang tot  vfx en dat zorgt dat 
de concurrentie nog aanzienlijk stijgt. Met andere woorden, de aantal 
beschikbare vfx zijn zo groot, dat het aanbod de vraag bijna overstijgt.

Ten tweede is het volume van vfx in een gemiddelde film exponentieel 
gestegen. Titanic bijvoorbeeld werd vroeger gezien als een state of 
the art blockbuster met zijn 300 vfx shots. Infinity War heeft er maar 
liefst 3000, wat vandaag een industrie standaard is geworden. Niet 
enkel het volume vfx is gestegen, maar ook de verwachte kwaliteit blijft 
alsmaar stijgen.

Met deze problemen in het achterhoofd nam ik contact op met enkele 
Belgische vfx studio’s om na te gaan of het er in België ook zo aan toe 
gaat. Ik heb 5 vfx studio’s in de regio Brussel gecontacteerd, maar er 
heeft er slechts 1 geantwoord op mijn vragen. Dat was de studio Nwa-
ve, zij waren bereid om Virginie Dellisse, een van hun senior animato-
ren, aan het woord te laten. Zij vertelde mij dat, in tegelstelling tot alle 
problemen die we opmerken in de vfx sector in andere landen, het er 
hier helemaal niet zo slecht aan toe gaat. Werkdagen zijn niet 12 uur 
lang en overuren worden niet zo frequent gemaakt. Er is een gezonde 
dosis stress en het loon is ook zeker niet slecht, in Europa verdient een 
ervaren artiest gemiddeld 3000 Euro per maand netto. 

Misschien is dit echter omdat de vfx sector in  België heel klein is, maar 
daar zou ik niet akkoord mee gaan. Vfx is wereldwijd een sector dat 
aan een enorme snelheid groeit, en België is hier geen uitzondering in. 
Het is daarom goed om te weten dat wij onze artiesten vanaf het begin 
correct behandelen, en mee helpen bouwen aan een eerlijke toekomst 
voor vfx artiesten.
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beelden met bronvermelding

Kaft (magazine) en kaft (eindverslag)
https://www.youtube.com/watch?v=7rk0279i7vM
https://thefincheranalyst.com/2017/10/21/mindhunter-vfx-break-
down-by-artemple/

Artikel “De korte voorgeschiedenis” (magazine)
https://iffr.com/en/2012/films/le-voyage-dans-la-lune

Artikel “Mechanische effecten, nog lang niet dood” (magazine)
https://www.nytimes.com/2018/07/30/movies/mission-impossi-
ble-fallout-stunts-tom-cruise.html

Artikel “De productie van visuele effecten” (magazine)
https://www.artofvfx.com/rise-of-the-apes-dan-lemmon-superviseur-vfx-
weta-digital/

Artikel “Griezelvallei a.k.a. uncanny valley” (magazine)
https://www.pdvg.it/nl/2019/05/24/sonic-the-hedgehog-il-film-e-sta-
to-rimandato-al-2020/
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beelden met bronvermelding

Artikel “De meester in misleiding en bedrog, David Fincher” (maga-
zine)
https://cgsociety.org/news/article/3624/mindhunter-vfx-break-
down---artemple

Artikel “Interview, overworked and underpaid” (magazine)
https://planetarium.dk/program/flyv-mig-til-maanen-3d-lille-sal/

Hoofdstuk “Afkortingen” (eindverslag)
https://twitter.com/brielarsoncom/status/1128011255925620742

Hoofdstuk “Inleiding” (eindverslag)
https://www.inverse.com/article/24076-harry-potter-visual-ef-
fects-quidditch-dragons-fantastic-beasts

Hoofdstuk “Opstart van het project” (eindverslag)
https://www.awn.com/vfxworld/vfx-inception
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beelden met bronvermelding

Hoofdstuk “Samenwerking” (eindverslag)
https://happymag.tv/got-a-heaps-ugly-mate-amazon-are-looking-for-
people-to-play-orcs/

Hoofdstuk “Probleemoplossend werken” (eindverslag)
https://www.awn.com/vfxworld/digital-truth-about-lord-rings-trilogy

Hoofdstuk “Keuzes” (eindverslag)
https://whatimwatchingblog.wordpress.com/2017/01/14/sherlock/

Hoofdstuk “Resultaat” (eindverslag)
https://www.slashfilm.com/marvel-movie-visual-effects/

Hoofdstuk “Artikels” (eindverslag)
https://formlabs.com/blog/visual-effects-stranger-things-monster-de-
mogorgon/
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beelden met bronvermelding

Hoofdstuk “Presentatie” (eindverslag)
https://nl.pinterest.com/pin/408490628691772211/

Hoofdstuk “Besluit” (eindverslag)
https://www.businessinsider.com.au/hobbit-benedict-cumberbatch-mo-
tion-capture-smaug-2014-12
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vormgeving

Moodboard Kleurpallet

Lettertypen

Logo

De vormgeving van het magazine begon bij het maken van een mood-
board. Lars, de vormgever van het magazine, kwam tot de ontdekking 
dat structuur een verband heeft met speciale effecten.

Speciale effecten worden namelijk vanuit niks opgebouwd uit lagen, 
met steeds lagen op elkaar die zorgen voor een structuur en diepte. 
Aangezien visuele effecten ook vaak 3D modellen zijn kwam Lars tot 
de conclusie dat de illustraties in het magazine ook een beetje 3D 
moest overkomen. Hier-door is Lars tot het concept van de driehoeken, 
lijnen en punten gekomen.

Tijdens Lars zijn onderzoek ontdekte hij ook dat de kleur oranje wordt 
gezien als de creatieve kleur, de kleur van expressie en creatie. Met 
deze reden kwam Lars tot het besluit om het magazine een oranje 
touch te geven met in het algemeen zwart-wit, om het simpel en geor-
dend te houden.

In eerste instantie was er ook het idee om de kleuren van het green 
screen en blue screen in het magazine te verwerken. Dit is uiteindelijk 
niet gebeurd omdat het anders te rommelig zou kunnen worden.

Bij het maken van het logo van het magazine Illusion wilde Lars 
gaan voor een wat voller ogend lettertypen. Het mocht geen schreef 
lettertypen zijn, omdat dit te sierlijk was. Uiteindelijk koos Lars voor 
een lettertypen in de geometrische schreefloze letterfamilie Futura. Met 
voor de kopjes Futura-Bold en voor de bodytekst Futura Round.

Voor de projectgroep F/X moest ook een logo komen. Hieronder zie 
je hoe Lars bij dit logo is gekomen. Hij begon vanuit het lettertypen 
Futura-Bold en kwam zo uiteindelijk bij het logo van F/X.
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presentatie

Presentatie PowerPoint
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presentatie

Filmschool Gedreven en jong

Begin van carrièreNieuw perspectief

Bedankt voor uw aandacht
F/X illusion 

Presentatietekst
Op de volgende pagina’s zijn de presentatie teksten te zien. Ook 
staan hier de dia’s weer bij. Aangezien dit document uit A4 pagina’s 
bestaat hebben we het niet op deze pagina toegevoegd.

“The Dark Knight (2008) van Christopher Nolan”



39

Nalan Stevens 1B1
Lars Smetsers 1D1
Daan Salmon 1B1
Geoffrey Degroide 1D1
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MAGAZINE

Special effects01

Interview03

Leerzaam02

Onze doelgroepen

Nu dat jullie weten welke onderwerpen we behandelen in dit tijd-
schrift wil ik het kort hebben over onze doelgroepen. Wanneer wij 
onze artikelen schrijven, houden wij deze doelgroepen altijd in ons 
achterhoofd. We stellen ons de vraag of het gene dat we aan het 
schrijven zijn deze doelgroepen interesseert en misschien verder helpt 
in een bepaalde manier. In de volgende dia zullen we even al onze 
doelgroepen opsommen. 

Het magazine gaat over special effects en neemt de lezer mee in hoe 
deze worden gemaakt. Als lezer leren we wat voor verschillende ma-
nieren er zijn om special effects toe te passen en waar deze allemaal 
voor worden gebruikt. Ook lezen we waaruit de special effects zijn 
ontstaan. We leren om anders naar de actiescènes te kijken waar we 
kogels in slow motion voorbij zien vliegen. In het magazine zit zelfs 
een interview met Virginie Dellisse van nWave Pictures, een animatie-
studio, hier in Brussel.

Hallo, wij zijn de projectgroep F/X en wij presenteren u het magazine 
Illusion. Even een korte vraag voor het publiek: Heeft iemand van jullie 
recent een film gezien? …. (publiek geeft namen van films die zij recent 
gezien hebben)… En als je naar die film kijkt vraag je je dan af hoe 
de special effects in die film zijn gemaakt? …(publiek denkt na)… Het 
geen wat onzichtbaar zou moeten zijn, maar toch veel werk heeft ge-
kost. Dit vroegen wij ons ook af. Vandaar dat wij het magazine Illusion 
hebben gemaakt.

Dia 3

Dia 2

Lars Smetsers

Lars Smetsers

Geoffrey Degroide

Dia 1



41

Cinema liefhebbers

Game liefhebbers

Graphic designers

Cineasten

Studenten

01

02

03

04

05

Taakverdeling

Redacteur

Lars Smetsers

Journalist

Nalan Stevens

Journalist

Daan Salmon

Interviewer

Geoffrey Degroide

Workflow

Brainstorm
Research

Eindresultaat

Ten eerste zijn er de cinema liefhebbers, zij zijn misschien niet op 
zoek naar een job in deze sector maar willen graag weten hoe de 
effecten van hun favoriete film in elkaar zitten.  Hetzelfde geldt voor 
de volgende groep, de game liefhebbers zijn niet per se mensen die 
zelf game design willen gaan doen, maar zouden misschien graag 
een klein beetje meer over animatie en vfx te weten komen puur uit 
interesse. Nu zijn we aangekomen aan de mensen die in de sector 
willen werken. Ten eerste heb je de graphic designers, ook voor hen 
valt er waarschijnlijk iets bij te leren in dit tijdschrift. Cineasten zijn ook 
zeker op de juiste plaats om wat tips and tricks op te doen over het 
werken met vfx. Naast alle groepen die we zonet genoemd hebben, 
mist er nog 1 grote groep en dat is die van de studenten, dit kan gaan 
van student grafische vorming tot student filmschool. Voor hen zit er 
ongetwijfeld veel nuttige informatie in dit tijdschrift die ze misschien nog 
niet op school geleerd hebben. Die info kan hen ongetwijfeld verder 
helpen in hun ontwikkeling tot volwaardige vfx artiesten, of wat ze ook 
willen worden.

Iedereen had wel zijn eigen visie of idee van hoe het magazine 
er uiteindelijk zou gaan uitzien, dus is een vlotte en heldere vorm 
van communicatie zeer belangrijk wanneer je met andere aan een 
groepsproject werkt. Om ervoor te zorgen dat creatieve ideeën niet in 
de vergeetput belandde, kreeg iedereen tijdens elke meeting de kans 
om voorstellingen te doen. Uiteindelijk hadden we hier ook een goed 
systeem voor gevonden: had je een voorstel werd er gevraagd dit zelf 
te onderzoeken, zodat we tijdens de volgende meeting dit konden 
bespreken. Wanneer dit werd goedgekeurd door de meerderheid kon 
het worden uitgewerkt en werd het toegevoegd in het magazine.

Nadat we een interessant onderwerp en een aansprekende naam 
hadden gekozen, werd het al snel duidelijk dat een juiste taakverdeling 
cruciaal was om dit project tot een goed einde te brengen. Lars zou de 
taak van de redacteur op zich nemen. Deze taak bracht veel verant-
woordelijkheid met zich mee. Hiermee stond hij bijvoorbeeld in voor 
de deadlines, het grafische ontwerp van het magazine en de groepsdy-
namiek. Geoffrey stond in voor het interview, Daan ging op zoek naar 
interessante artikels en ik hielp hem hiermee terwijl ik ook verantwoor-
delijk was voor de planning van de meetings.

Dia 4

Dia 6

Dia 5

Geoffrey Degroide

Nalan Stevens

Nalan Stevens
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Sfeervol

Niet storend

Afwisseling

Simpel en aantrekkelijk

Waarom ons kiezen?

Filmschool Gedreven en jong

Begin van carrièreNieuw perspectief

Als studenten aan de filmschool Narafi krijgen we les van docenten 
die heel wat ervaring hebben in de filmwereld. De lessen zijn gericht 
op het toepassen van de theorie in praktijk. De studenten uit onze 
groep hebben al heel wat praktische ervaring, omdat ze een visuele of 
grafische richting volgden in het middelbaar onderwijs. Film is onze ge-
deelde passie. Als jonge, gedreven filmmakers staan wij aan het begin 
van onze carrière. Door onze opleiding worden we geprikkeld om ons 
verder te gaan verdiepen in verschillende technieken. We leren van de 
besten in hun vak, passen die kennis toe met een moderne blik en leren 
ook op een andere manier naar films te kijken. Onze jonge leeftijd 
zorgt voor een vernieuwende blik op de huidige technische toepassin-
gen . Op die manier zorgen we als jonge filmmakers voor vernieuwing 
door oude en nieuwe technieken samen te voegen. Daarom zijn we 
ook de ideale personen om ons te verdiepen in het onderwerp special 
effects, vroeger en nu.

Dia 9

Waarom zijn nu wij de beste keuze om het onderwerp van special 
effects te behandelen in ons magazine SFX illusion?

De vormgeving van het magazine is zo gemaakt dat het makkelijk 
leesbaar is. Voor een perfecte leeservaring. De illustraties in combina-
tie met een foto in het magazine bij iedere artikel dragen bij aan het 
sfeervolle magazine. De beelden zijn niet storend voor de lezer, want 
zij dragen ook bij aan het artikel. Ook zijn ze zwart-wit en met oranje 
illustraties wat zorgt voor een mooie match met de tekst. Ook zijn de 
beelden afgewisseld per pagina wat een fijne structuur geeft.

Lars Smetsers

Daan Salmon

Daan Salmon

Dia 8

Dia 7
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Bedankt voor uw aandacht
F/X illusion 

We zijn aan het einde van onze presentatie gekomen. Wij bedanken 
jullie voor jullie aandacht, en hopen jullie aangezet te hebben om eens 
een kijkje te nemen in een van onze tijdschriften. Wie weet leer je nog 
iets bij. 

Dia 10 Geoffrey Degroide
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5

de voorgeschiedenis

De eerste animatiefilms dateren uit de vroege jaren 1900. Ze werden 
ontwikkeld door stripillustrators en vertoonde personages uit populaire 
stripverhalen uit die tijd. Deze werden gemaakt met behulp van de 
single-frame methode - enkele beelden geprojecteerd aan een hoger 
aantal frames per seconde. De vroegste overlevende geanimeerde 
short is de film Humorous Phases of Funny Faces (1906). Echter is het 
schets artiest Winsor McCay’s Gertie de dinosaurus (1914), die be-
kend staat als de eerste succesvolle geanimeerde cartoon. Innovatie in 
animatietechnieken bleef zich ontwikkelen in kort films totdat de eerste 
lange animatiefilm, Walt Disney’s Sneeuwwitje en de zeven dwergen, 
op 21 december 1937 werd uitgebracht. In zijn historische film uit 
1927 creëerde regisseur Fritz Lang de dystopische wereld van Metro-
polis met behulp van ingewikkeld gedetailleerde miniatuur modellen. 
Full-city stadsgezichten werden gebruikt naast perspectief technieken 
om anders onbestaande omgevingen te creëren.

Animatie

Miniaturen

Stopmotion

De reis naar de maan (1902) van George Méliès was de eerste film 
die miniaturen gebruikte - inclusief een model ruimteschip - een techniek 
die zou doorgaan in klassieke sci-fi franchises zoals Star Wars en Star 
Trek totdat de digitaal gecreëerde tegenhangers in de mix werden 
gegooid. In tegenstelling tot de meeste effecten van films uit het verle-
den, worden miniaturen nog steeds gebruikt in de moderne bioscoop. 
Tijdens het filmen van zijn Lord of the Rings-trilogie creëerde regisseur 
Peter Jackson miniatuur gebouwen en steden met digitale achtergron-
den rondom J.R.R. Tolkien’s Midden-aarde. Als je een film hebt gezien, 
heb je waarschijnlijk een mat schilderij gezien. Een essentieel onder-
deel van veel films die vóór het CGI-tijdperk werden geproduceerd, 
waren matte schilderijen werkelijke projecties of schilderijen geplaatst 
achter objecten op de voorgrond om het publiek te laten geloven dat 
de acteurs op een andere locatie waren. Zonder deze kunstwerken 
zou er geen Vrijheidsbeeld uitsteken uit het zand in de verpletteren-
de laatste scène van Planet of the Apes (1968), geen Emerald City 
wacht op Dorothy aan het einde van de gele bakstenen weg - zelfs het 
majestueuze herenhuis Tara uit 1939’s Gone with the Wind was half 
mat. Gedurende het grootste deel van de 20e eeuw, hadden studio’s 
hun eigen matte afdelingen die plichtsgetrouw rond de grenzen van 
de werkelijkheid schilderden tot in de vroege jaren 1990, toen werden 
digitale technieken de norm. In 1963’s Jason en de Argonauten, stijgt 
een pak dodelijke skeletten uit de grond op voor een geweldig hartver-
scheurend schermutseling. De duellerende botten werden bereikt door 
stop-motion fotografie, waarbij realistische poppen of modellen worden 
gebruikt die één beeld tegelijk worden gemanipuleerd en gefotogra-
feerd. Stop motion werd voor het eerst gebruikt in de late jaren 1890 
en is een van de vroegste animatietechnieken. 

Opmerkelijk gebruik van stop motion is King Kong (1933), de clay-
mation TV-explosie van de jaren 1960 en The Empire Strikes Back 
(1980), waarin de sneeuw harde AT-AT wandelaars van de franchise 
werden gefilmd in stop motion met behulp van miniaturen en matte 
schilderijen. Zonder de hulp van digitale effecten slaagde regisseur 
Cecil B. DeMille erin om een   van de grootste wonderen van de Bijbel 
te herhalen: het afscheid van de Rode Zee. In The Ten Commandments 

(1956) gebruikte DeMille de meest geavanceerde technologieën 
die hij voor het effect kon vinden: matte schilderijen, achterprojectie, 
pyrotechniek, miniaturen, watertanks - zelfs een 32-voet hoge dam. 
Beschouwd als het duurste speciale effect in de geschiedenis, werd 
het gecreëerd door 300.000 liter water in een tank te gieten en 
vervolgens het schot achteruit te spelen. In 1961 scoorde Disney 
met de familie klassieker The Parent Trap. Actrice Hayley Mills speelt 
de tweeling Sharon en Susan, die elkaar toevallig ontmoeten in een 
zomerkamp nadat ze gescheiden zijn na hun geboorte. De truc zelf 
was eenvoudig. Met behulp van split-screen technologie. Om Mills 
twee keer in dezelfde scène te plaatsen vergrendelden filmmakers 
eenvoudig de camera in positie en draaide de scène een tweede keer, 
waarbij ze de helft van elke opname op één negatief legden om een   
composiet te maken. De techniek wordt sinds het begin van de 20e 
eeuw op deze manier gebruikt. Hoewel de Star Wars-films van George 
Lucas om verschillende redenen in het popcultuur pantheon zullen 
blijven, hebben de geavanceerde speciale effecten van de films hen 
een plaats in de technologie geschiedenis opgeleverd. Star Wars Epi-
sode IV: A New Hope was de eerste film met een bewegingsgestuurde 
camera (waarvoor hij ook de Academy Award won voor de beste 
prestatie in visuele effecten). Aangesloten op een computer, gaf het 
Dykstraflex bewegingscontrolesysteem (vernoemd naar supervisor voor 
speciale effecten John Dykstra) een gecompliceerde reeks bewegingen 
aan een camera, waardoor filmmakers zoals Lucas opnamen konden 
maken in tegenstelling tot eerder gezien in bioscopen. Het effect 
markeerde ook het debuut van het bedrijf voor visuele effecten van 
Lucas, Industrial Light & Magic. Horror is historisch goed geweest voor 
make-up artiesten. In de beginjaren werd de kunst met name gebruikt 
in de vampierfilm Nosferatu (1922) van F.W. Murnau, waarin acteur 
Max Schreck een gezichtsprothese en klauwachtige vingerextensies 
droeg. De eerste film die de Academy Award voor beste make-up 
won was de horror-komedie An American Werewolf uit 1981, deze 
wordt geprezen om zijn gruwelijke metamorfose van de mens in wolf. 
Het zal geen verrassing zijn dat de eerste gebruikers van CGI de 
makers van de beste sci-fi films waren. Hoewel Star Wars, Star Trek en 
Tron allemaal early adopters van CGI-effecten waren, zijn het Steven 
Spielberg en Pixar (destijds een deel van Lucasfilm) die het allereerste 
realistische maar volledig CGI-geanimeerde karakter maakte, te zien 
in 1985’s Jonge Sherlock Holmes. Bekend als de “gebrandschilderde 
man”, komt de ridder tot leven voor een zwaardgevecht van 30 se-
conden dat zes maanden duurde om te produceren. In 1912 bouwde 
regisseur George Melies een 23-voet lange Ice Giant-pop voor zijn 
film Conquest of the Pole. Gemaakt van gips, hout en papier-maché 
en bestuurd door een bemanning van poppenspelers die katrollen, 
lieren en kaapstanders aansturen, was het mechanische beest van 
Melies de eerste in een lange rij van ontworpen Hollywood-monsters. 
Tegen 1925 werd een levensgrote Brontosaurus-staart gebouwd voor 
de dinosaurus films The Lost World, een triomf van visuele effecten 
die filmmakers in een razernij brachten om nog enger filmmonsters te 
creëren. De beesten van Jurassic Park (1993) waren deels animatronic 
en deels CGI. Van de 14 minuten van de dinosaurus beelden van de 
film werden er slechts vier weergegeven met computer graphics. De 
rest werd gedraaid met behulp van animatronic-modellen - inclusief een 
20-voet T-Rex.
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inhoudsopgave voorwoord

3.  Voorwoord
4.  De korte voorgeschiedenis
6.  Mechanische effecten,  nog lang niet dood
8. De productie van visuele effecten
10. Griezelvallei a.k.a. Uncanny Valley
12. De meester in misleiding en bedrog,  David Fin-
cher

Het magazine Illusion is gemaakt door de projectgroep FX van Luca 
School of Arts. De leden van deze projectgroep volgen de opleiding 
film-tv-video op de campus Narafi te Brussel. Dit is hun eerste jaar. Dit 
tijdschrift bespreekt special effects in zijn geheel. Special effectes valt 
onder te verdelen in mechanische effecten en optische effecten.  De 
projectgroep FX heeft gekozen om Illusion te maken om hun medestu-
denten te informeren over special effects en om ook zichzelf tijdens hun 
onderzoek te verdiepen in dit onderwerp.

De voorzitter, Lars Smetsers, van de projectgroep kwam met het idee 
om het tijdschrift Illusion te noemen. Dit idee ontstond doordat een 
van de eerste optische effecten in film door illusionisten bedacht zijn. 
En natuurlijk zijn speciale effecten illusies van het oog, dit door de 
computer of mechanisch gegenereerd, door middel van een spiegeling 
of miniaturen, etc.

Lars Smetsers is afkomstig uit Nederland. Hij heeft in Nederland een 
vooropleiding Grafisch Design gedaan en is daarom ook de vormge-
ver van dit magazine.

Pitas duciistio. Itaque quatat eos rest, sit lab illaborate praepero corero 
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Voor we kennismaken met het de speciale en visuele effecten die het 
huidige cinema-landschap overschaduwen, is het belangrijk om te 
weten waar en wanneer deze technieken ontstonden. 

De eerste animatiefilms dateren uit de vroege jaren 1900. Ze werden 
ontwikkeld door stripillustrators en vertoonde personages uit populaire 
stripverhalen. Deze werden gemaakt met behulp van de single-frame 
methode - verschillende beelden geprojecteerd aan een hoger aantal 
frames per seconde. De vroegste overlevende geanimeerde short is 
de film Humorous Phases of Funny Faces (1906). Echter is het schets 
artiest Winsor McCay’s Gertie the Dinosaur (1914) die bekend staat 
als de eerste succesvolle geanimeerde cartoon. Innovatie in animatie-
technieken bleef zich ontwikkelen in korte films totdat de eerste lange 
animatiefilm, Walt Disney’s Sneeuwwitje en de zeven dwergen, op 21 
december 1937 werd uitgebracht.

Zonder de hulp van digitale effecten slaagde regisseur Cecil B. DeMil-
le erin om een van de grootste wonderen van de Bijbel te herhalen: het 
afscheid van de Rode Zee in The Ten Commandments (1956). Hier-

In 1961 scoorde Disney met de familie klassieker The Parent Trap. 
Actrice Hayley Mills speelt de tweeling Sharon en Susan. De truc zelf 
was eenvoudig: met behulp van split-screen technologie. Om Mills 
twee keer in dezelfde scène te plaatsen vergrendelden filmmakers 
eenvoudig de camera in positie en draaide de scène een tweede keer, 
waarbij ze de helft van elke opname op één negatief legden.

Star Wars Episode IV: A New Hope was de eerste film met een 
bewegingsgestuurde camera (waarvoor hij ook de Academy Award 
won voor de beste prestatie in visuele effecten). Aangesloten op een 
computer, gaf het Dykstraflex bewegingscontrolesysteem een gecom-
pliceerde reeks bewegingen aan een camera, waardoor filmmakers 
zoals George Lucas opnames konden maken in tegenstelling tot eerder 
gezien in bioscopen.

Horror is historisch goed geweest voor make-up artiesten. In de begin-
jaren werd de kunst met name gebruikt in de vampierfilm Nosferatu 
(1922) van F.W. Murnau, waarin acteur Max Schreck een gezicht-
sprothese en klauwachtige vingerextensies droeg. De eerste film die de 
Academy Award voor beste make-up won was de horror-komedie An 
American Werewolf uit 1981, deze wordt geprezen om zijn gruwelijke 
metamorfose van de mens in wolf.

In zijn film uit 1927 creëerde regisseur Fritz Lang de dystopische 
wereld van Metropolis met behulp van miniatuur modellen. Schaalmo-
dellen en perspectief technieken werden gebruikt om omgevingen te 
creëren. A Trip to the Moon (1902) van George Méliès was de eerste 
film die miniaturen gebruikte, inclusief een model ruimteschip. Deze 
techniek zou ook worden gebruikt in klassieke sci-fi franchises zoals 
Star Wars en Star Trek, tot de digitaal gecreëerde tegenhangers in de 
mix werden gegooid.

Ook matte schilderijen waren een essentieel onderdeel van veel films 
die vóór het CGI-tijdperk werden geproduceerd. Dit waren schilderijen, 
geplaatst achter objecten op de voorgrond. Zonder deze kunstwerken 
zou er bijvoorbeeld geen Vrijheidsbeeld uitsteken uit het zand in de 
laatste scène van Planet of the Apes (1968) of bestond het majestueu-
ze herenhuis uit 1939’s Gone with the Wind (deels) niet. Gedurende 
het grootste deel van de 20e eeuw hadden studio’s hun eigen matte 
afdelingen tot in de vroege jaren 1990 - toen werden digitale technie-
ken de norm.

In 1963’s Jason en de Argonauten, reist een groep skeletten uit de 
grond op. De duellerende botten werden bereikt door stopmotion fo-
tografie, waarbij realistische poppen of modellen worden gebruikt die 
één beeld tegelijk worden gemanipuleerd en gefotografeerd. Stopmo-
tion werd voor het eerst gebruikt in de late jaren 1890 en is een van 
de vroegste animatietechnieken. Opmerkelijk gebruik van stopmotion 
is terug te vinden is klassiekers als King Kong (1933) en The Empire 
Strikes Back (1980).
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voorgeschiedenis
voor gebruikte DeMille de meest geavanceerde technologieën die hij 
voor het effect kon vinden: matte schilderijen, achterprojectie, pyrotech-
niek, miniaturen en heel veel water. Beschouwd als het duurste speciale 
effect in de geschiedenis, werd het gecreëerd door circa 100.000 liter 
water in een tank te gieten en vervolgens het shot achteruit te spelen.
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voorwoord
Het magazine Illusion is gemaakt door de projectgroep FX van Luca 
School of Arts. De leden van deze projectgroep volgen de opleiding 
film-tv-video op de campus Narafi te Brussel. Dit tijdschrift bespreekt 
special effects in zijn geheel. Special effectes valt onder te verdelen in 
mechanische effecten en optische effecten.  De projectgroep FX heeft 
gekozen om Illusion te maken om hun medestudenten te informeren 
over special effects en om ook zichzelf tijdens hun onderzoek te verdie-
pen in dit onderwerp.

Voor dit magazine trokken Daan en Nalan op onderzoek naar inzicht 
in de geschiedenis van speciale en visuele effecten en de levens van 
iconen binnen deze industrie. Geoffrey zorgde voor een diepte inter-
view met een vakvrouw en Lars, de voorzitter en leidinggevende van 
dit project, bundelde dit in een magazine.

De voorzitter, Lars Smetsers, van de projectgroep kwam met het idee 
om het tijdschrift Illusion te noemen. Dit idee ontstond doordat een 
van de eerste optische effecten in film door illusionisten bedacht zijn. 
En natuurlijk zijn speciale effecten illusies van het oog, dit door de 
computer of mechanisch gegenereerd, door middel van een spiegeling 
of miniaturen, etc.

Daan volgde een opleiding audiovisuele vorming. De ervaring hieruit 
en zijn interesse in film waren een grote troef in het schrijven van de 
artikels. Zijn artikels gaan in detail over weinig besproken concepten 
binnen de VFX wereld.

Nalan groeide op in België waar hij een opleiding grafische vormge-
ving volgde. Op jonge leeftijd ontwikkelde hij een grote passie voor 
cinematografie.

Geoffrey volgt een audiovisuele opleiding en is geboren in België. Hij 
ontdekte zijn interesse voor film in het middelbaar en is er sindsdien 
continu mee bezig geweest. In dit tijdschrift staat hij in voor het artikel 
met de geïnterviewde, en gaat hij na hoe VFX artiesten hier en in ande-
re landen behandeld worden.
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Daan Salmon

Nalan Stevens

Geoffrey Degroide
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Er zitten meer effecten in zijn films dan op het eerste zicht lijkt.

De films van David Fincher staan niet onmiddellijk bekend omwille van 
hun visuele effecten. De regisseur staat vooral bekend voor zijn donke-
re en stilistische portretten van het menselijke leven, zoals Seven, Gone 
Girl, Zodiac en Fight club, … Vaak valt het kijkers niet eens op dat hij  
computertechnologie gebruikte. In The Social Network, een film over 
hoe Mark Zuckerberg Facebook oprichtte en zich dus vooral afspeelt 
in directiekamers, zitten maar liefst 1000 VFX-shots. In Godzilla, een 
film over wetenschappers die het opnemen tegen een reusachtig mon-
ster en dus bol staat van de special effects, zitten er maar 960. Zelfs in films als The Social Network die op het eerste gezicht geen 

effecten lijken te bevatten. gebruikte hij een hele reeks SFX, 1000 
om exact te zijn. Eén van de meest geprezen trucs uit de film was 
hoe Fincher de identieke tweeling Winklevoss in beeld bracht. Terwijl 
Harvard-student Mark Zuckerberg de sociale netwerksite maakt die 
bekend zou worden als Facebook, wordt hij aangeklaagd door een 
identieke tweeling die beweerde dat hij hun idee had gestolen. De 
tweeling, Cameron en Tyler Winklevoss, werd niet door twee ac-
teurs gespeeld maar door de acteur Armie Hammer. Hij speelde de 
hoofdtweeling in elk schot. Voor shots waarin de tweeling tegelijk in 
beeld kwam werd een stand-in gebruikt, Josh Pence. De acteur ging 
later een studio in, waar hij zijn hoofd vastbond in een harnas om het 
gezicht en de stem van die tweeling te filmen, die vervolgens digitaal 
over het gezicht van Pence in de film werd gelegd. Het resultaat is een 
soort hybride acteur met het hoofd van Hammer en het lichaam van 
Pence. De kijker kon het onderscheid niet maken, het leek op een echte 
identieke tweeling. 

Fincher gebruikt VFX vaak op onverwachte manieren, maar offert 
nooit een verhaal op vanwege flitsende effecten; hij gebruikt alleen 
CGI-technieken om zijn verhalen te verbeteren. Het verbergen van VFX 
is geen stilistische beslissing maar een noodzaak voor het verhaal. Hij 
gaat zelfs nog een stap verder, hij laat ons echt geloven dat het ver-
haal zich voor onze ogen ontvouwt. David Fincher verlegt de grenzen 
van het film maken zonder af te wijken van het hoofddoel: een boeiend 
verhaal vertellen.

Fincher gebruikt VFX om zijn films zo gedetailleerd mogelijk te houden, 
zodat er niets ontbreekt in bv. een verzameling papieren aan een muur. 
Bovendien gebruikt hij zelden make-upbloed en geeft hij de voorkeur 
aan CGI-spatten. In de badkamerscène in The Girl with the Dragon Tat-
too wordt elke druppel bloed toegevoegd via CGI. Zo kan hij zoveel 
mogelijk shots draaien zonder problemen te krijgen met fouten in de 
continuïteit. Details zijn belangrijk voor Fincher, alles moet kloppen.

David Fincher startte zijn carrière in de wereld van animatie en visuele 
effecten. Na zijn studies begon hij als productieassistent bij Korty Films, 
het productiebedrijf van regisseur en animator John Korty. Fincher 
werkte zich binnen het bedrijf op tot producent van visuele effecten 
en werkte mee aan de animatiefilm Twice Upon a Time (1983). In 
diezelfde periode werd hij in dienst genomen als assistent-cameraman 
bij Industrial Light & Magic (ILM), een door George Lucas opgericht 
bedrijf dat gespecialiseerd is in visuele effecten. Zo werkte hij mee aan 
de Star Wars-film Return of the Jedi (1983) en Indiana Jones and the 
Temple of Doom (1984). Met zijn bijna veertig jaar ervaring in het vak 
weet Fincher als geen ander wat er allemaal mogelijk is met VFX en 
hoe die het verhaal kunnen ondersteunen zonder dat het opvalt.

De films van David Fincher gaan over seriemoordenaars, rovers, de-
tectives, vechters en moordenaars, meestal personages met obsessieve 
karaktertrekken. Maar de regisseur is net zo geobsedeerd door details 
als zijn personages. Zo gebruikt hij visuele effecten om een historisch 
nauwkeurige skyline of een accurate tijdlijn van gebeurtenissen op te 
zetten. Hij wil je altijd perfect laten weten waar je bent in het verhaal, 
geen enkel detail wordt over het hoofd gezien.

Een voorbeeld van een Fincher-film die boordevol effecten zit, is 
Zodiac. De moordthriller uit 2007 speelt zich af in San Francisco 
in de jaren 60. In de film zie je een historisch correcte skyline van 
San Francisco in 1969, inclusief een reconstructie van de snelweg 
‘Embarcadero’ die tijdens de aardbeving van 1980 vernietigd werd. 
De achtergronden werden met behulp van CGI volledig nagebouwd in 
postproductie om een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de stad in die 
tijd te krijgen. Zo werd ook bijna elk exterieur shot in Zodiac, zoals bv. 
de misdaadscénes, digitaal aangepast om zo accuraat mogelijk te zijn.

De visuele effecten van Fincher zijn meestal niet op te merken omdat 
ze altijd het verhaal dienen. Ze zijn er niet om op te vallen, om de 
aandacht te trekken of om indruk te maken. Ze zijn er om je onder te 
dompelen in het verhaal. Fincher weet perfect hoe en wanneer hij welk 
effect moet gebruiken. Hij begrijpt dat het communiceren van jouw 
visie belangrijker is dan de technologie die je gebruikt.

David Fincher: “Er zijn titanium en aluminium en staal en glas en lasers 
nodig om één ding te doen, een gevoel overbrengen. En dat is de 
magie van cinema.”
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Het magazine Illusion is gemaakt door de projectgroep FX van Luca 
School of Arts. De leden van deze projectgroep volgen de opleiding 
film-tv-video op de campus Narafi te Brussel. Dit tijdschrift bespreekt 
special effects in zijn geheel. Special effectes valt onder te verdelen in 
mechanische effecten en optische effecten.  De projectgroep FX heeft 
gekozen om Illusion te maken om hun medestudenten te informeren 
over special effects en om ook zichzelf tijdens hun onderzoek te verdie-
pen in dit onderwerp.

Voor dit magazine trokken Daan en Nalan op onderzoek naar inzicht 
in de geschiedenis van speciale en visuele effecten en de levens van 
iconen binnen deze industrie. Geoffrey zorgde voor een diepte inter-
view met een vakvrouw en Lars, de voorzitter en leidinggevende van 
dit project, bundelde dit in een magazine.

De voorzitter, Lars Smetsers, van de projectgroep kwam met het idee 
om het tijdschrift Illusion te noemen. Dit idee ontstond doordat een 
van de eerste optische effecten in film door illusionisten bedacht zijn. 
En natuurlijk zijn speciale effecten illusies van het oog, dit door de 
computer of mechanisch gegenereerd, door middel van een spiegeling 
of miniaturen, etc.

Daan volgde een opleiding audiovisuele vorming. De ervaring hieruit 
en zijn interesse in film waren een grote troef in het schrijven van de 
artikels. Zijn artikels gaan in detail over weinig besproken concepten 
binnen de VFX wereld.

Nalan groeide op in België waar hij een opleiding grafische vormge-
ving volgde. Op jonge leeftijd ontwikkelde hij een grote passie voor 
cinematografie.
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ontdekte zijn interesse voor film in het middelbaar en is er sindsdien 
continu mee bezig geweest. In dit tijdschrift staat hij in voor het artikel 
met de geïnterviewde, en gaat hij na hoe VFX artiesten hier en in ande-
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Voor we kennismaken met het de speciale en visuele effecten die het 
huidige cinema-landschap overschaduwen, is het belangrijk om te 
weten waar en wanneer deze technieken ontstonden. 

De eerste animatiefilms dateren uit de vroege jaren 1900. Ze werden 
ontwikkeld door stripillustrators en vertoonde personages uit populaire 
stripverhalen. Deze werden gemaakt met behulp van de single-frame 
methode - verschillende beelden geprojecteerd aan een hoger aantal 
frames per seconde. De vroegste overlevende geanimeerde short is 
de film Humorous Phases of Funny Faces (1906). Echter is het schets 
artiest Winsor McCay’s Gertie the Dinosaur (1914) die bekend staat 
als de eerste succesvolle geanimeerde cartoon. Innovatie in animatie-
technieken bleef zich ontwikkelen in korte films totdat de eerste lange 
animatiefilm, Walt Disney’s Sneeuwwitje en de zeven dwergen, op 21 
december 1937 werd uitgebracht.

Zonder de hulp van digitale effecten slaagde regisseur Cecil B. DeMil-
le erin om een van de grootste wonderen van de Bijbel te herhalen: het 
afscheid van de Rode Zee in The Ten Commandments (1956). Hier-

In 1961 scoorde Disney met de familie klassieker The Parent Trap. 
Actrice Hayley Mills speelt de tweeling Sharon en Susan. De truc zelf 
was eenvoudig: met behulp van split-screen technologie. Om Mills 
twee keer in dezelfde scène te plaatsen vergrendelden filmmakers 
eenvoudig de camera in positie en draaide de scène een tweede keer, 
waarbij ze de helft van elke opname op één negatief legden.

Star Wars Episode IV: A New Hope was de eerste film met een 
bewegingsgestuurde camera (waarvoor hij ook de Academy Award 
won voor de beste prestatie in visuele effecten). Aangesloten op een 
computer, gaf het Dykstraflex bewegingscontrolesysteem een gecom-
pliceerde reeks bewegingen aan een camera, waardoor filmmakers 
zoals George Lucas opnames konden maken in tegenstelling tot eerder 
gezien in bioscopen.

Horror is historisch goed geweest voor make-up artiesten. In de begin-
jaren werd de kunst met name gebruikt in de vampierfilm Nosferatu 
(1922) van F.W. Murnau, waarin acteur Max Schreck een gezicht-
sprothese en klauwachtige vingerextensies droeg. De eerste film die de 
Academy Award voor beste make-up won was de horror-komedie An 
American Werewolf uit 1981, deze wordt geprezen om zijn gruwelijke 
metamorfose van de mens in wolf.

In zijn film uit 1927 creëerde regisseur Fritz Lang de dystopische 
wereld van Metropolis met behulp van miniatuur modellen. Schaalmo-
dellen en perspectief technieken werden gebruikt om omgevingen te 
creëren. A Trip to the Moon (1902) van George Méliès was de eerste 
film die miniaturen gebruikte, inclusief een model ruimteschip. Deze 
techniek zou ook worden gebruikt in klassieke sci-fi franchises zoals 
Star Wars en Star Trek, tot de digitaal gecreëerde tegenhangers in de 
mix werden gegooid.

Ook matte schilderijen waren een essentieel onderdeel van veel films 
die vóór het CGI-tijdperk werden geproduceerd. Dit waren schilderijen, 
geplaatst achter objecten op de voorgrond. Zonder deze kunstwerken 
zou er bijvoorbeeld geen Vrijheidsbeeld uitsteken uit het zand in de 
laatste scène van Planet of the Apes (1968) of bestond het majestueu-
ze herenhuis uit 1939’s Gone with the Wind (deels) niet. Gedurende 
het grootste deel van de 20e eeuw hadden studio’s hun eigen matte 
afdelingen tot in de vroege jaren 1990 - toen werden digitale technie-
ken de norm.

In 1963’s Jason en de Argonauten, reist een groep skeletten uit de 
grond op. De duellerende botten werden bereikt door stopmotion fo-
tografie, waarbij realistische poppen of modellen worden gebruikt die 
één beeld tegelijk worden gemanipuleerd en gefotografeerd. Stopmo-
tion werd voor het eerst gebruikt in de late jaren 1890 en is een van 
de vroegste animatietechnieken. Opmerkelijk gebruik van stopmotion 
is terug te vinden is klassiekers als King Kong (1933) en The Empire 
Strikes Back (1980).

“A Trip to the Moon (1902) van George Méliès”

Animatie

DE KORTE

Digitale effecten

Split-screen

Mechanische effecten

Make-up

Miniatuur

Matte schilderijen

Stopmotion

voorgeschiedenis
voor gebruikte DeMille de meest geavanceerde technologieën die hij 
voor het effect kon vinden: matte schilderijen, achterprojectie, pyrotech-
niek, miniaturen en heel veel water. Beschouwd als het duurste speciale 
effect in de geschiedenis, werd het gecreëerd door circa 100.000 liter 
water in een tank te gieten en vervolgens het shot achteruit te spelen.
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Tegenwoordig is CGI essentieel in het creëren van de cineastische illu-
sie en is het haast onmogelijk om een film zonder digitale manipulatie 
te vinden. Hierdoor worden praktische effecten soms als een verloren 
kunst gezien. Maar de waarheid is dat mechanische effecten nog altijd 
een gigantische rol spelen. Hier zijn een aantal redenen waarom deze 
effecten nog altijd niet dood zijn.

Een acteur zal zich altijd beter kunnen inleven als hij zelf ook het 
gevoel heeft in een fictieve wereld rond te lopen. Als gevolg daarvan 
zullen acteurs een betere acteerprestatie kunnen leveren. Hoe meer de 
acteurs zich kunnen inleven in hun karakter, hoe beter hun acteerpres-
tatie. Hoe beter hun acteerprestatie, hoe groter het inlevingsvermogen 
bij de kijker. Wanneer je acteurs in een green screen studio zet zullen 
ze een deel van dat inlevingsvermogen verliezen. Praktische effecten 
zijn niet alleen bestemd voor kleine low-budget films. Blockbuster films 
zoals Inception, Mad Max: Fury Road en zelfs The Lord of the Rings 
maken hevig gebruik van praktische effecten. In deze laatste film werd 
er gebruikt van een gedwongen perspectief om Gandalf een stuk gro-
ter te laten lijken dan de hobbits. Gandalf stond dichter bij de camera 
en de hobbits verderaf. Daarnaast kregen de hobbits ook veel grotere 
rekwisieten en decorstukken en kreeg Gandalf er kleinere.

Praktische effecten kunnen ook voor mooie acteermomenten zorgen. 
De film Apocalypse Now werd voor een groot deel geïmproviseerd. 
Dit werd vooral uit noodzaak gedaan omdat de omstandigheden 
waarin de film gedraaid werd zo slecht waren. Marlon Brando las het 
script niet dat voor zijn scenes geschreven was en Martin Sheen was 
in een scene zo dronken dat hij een spiegel stuk sloeg. Tegenwoordig 
kunnen er geen films meer op deze manier gemaakt worden. Ac-
tiescenes die te veel geld en tijd zouden vergen worden nu gewoon in 
CGI gemaakt. Apocalypse Now zou dus een compleet andere film zijn 
als hij nu zou gemaakt worden.

Alleen met echte stunts kan je een explosie, hoogte, val, … zo realis-
tisch mogelijk maken. Het zal altijd dat beetje extra magie hebben. Zo 
stond Tom Cruise erop om zijn stunts in de Mission: Impossible films 
zelf uit te voeren i.p.v. voor een green screen. Hij beklom zelf de Burj 
Khalifa en hing aan een bewegend vliegtuig in de lucht. De enige 
VFX die er gebruikt werd is het wegwerken van veiligheidsmateriaal. 
Je merkt onmiddellijk op dat het echte actie is en niet nadien in CGI 
gesimuleerd werd.

Als er geen fysiek model van een object of mens beschikbaar is wordt 
het ook moeilijk om te simuleren hoe het licht er op valt. Schaduwen, 
reflectie, refractie en diffractie moeten dan gesimuleerd worden maar 
daar slaagt men niet altijd in op een overtuigende manier. Dit is een 
van grootste oorzaken van slecht uitgevoerde CGI. Als de belichting 
niet klopt lijkt het alsof het onderwerp zich niet echt in de omgeving 
bevindt. Met fysieke modellen heb je dat probleem natuurlijk niet.

De VFX industrie is constant aan het evolueren. Nieuwe, indrukwek-
kende technologieën en technieken van nu zullen binnen 10 jaar de 
norm of zelfs verouderd zijn. Als we terugkijken naar films waarvan de 
special effects slecht verouderd zijn ligt dat meestal aan de VFX. Wat 
tientallen jaren terug baanbrekend was is nu vaak lachwekkend slecht. 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen en zijn er ook slechte praktische 
effecten. Meestal gaat het dan om een wezen waarvan we duidelijk 
zien dat het een pop is. Maar het is duidelijk dat VFX zich razendsnel 
ontwikkelt waardoor oudere films na verloop van tijd een stukje van 
hun magie kunnen verliezen.

We kunnen concluderen dat mechanische effecten, net zoals visuele 
effecten, een van de vele werktuigen in het arsenaal van de filmmaker 
is. Het is de regiestijl die zal bepalen welk special effect het best werkt 
in het verhaal van de film. Een regisseur als Quentin Tarantino zal nooit 
zijn gruwelijke bloedspatten vervangen door VFX. Zijn films zitten vol 
bloederig geweld waarin het bloed in overvloed over het scherm spat. 
Dat dramatische effect komt van de praktische effecten die op de set 
gebruikt werden. Het zou nooit hetzelfde effect geven met CGI. 

Praktische effecten staan onder druk door CGI maar zullen nooit 
volledig verdwijnen. De magie van een filmset komt voor een groot 
stuk door het gebruik van praktische effecten. Ze kunnen een crew 
en acteurs echt helemaal onderdompelen in een fictieve wereld. Dat 
is een meerwaarde om een verhaal te vertellen dat je helemaal kan 
meeslepen.

Digitale visuele effecten werken vaak ook beter in combinatie met 
praktische effecten. In de film Inception werden beide effecten 
succesvol gecombineerd. In de beroemde café scéne in Parijs onthult 
DiCaprio aan Ellen Page dat ze eigenlijk aan het dromen is, waarna 
alles rondom hen explodeert. Om die explosies te veroorzaken schoten 
een reeks luchtkannen puin in de lucht, terwijl de acteurs gewoon op 
het terras bleven zitten. Om het juiste slow motion-effect te bereiken 
werden de beelden opgenomen met een speciale slow-motion camera 
en werden dan in postproductie gecombineerd met CGI. Het zorgde 
ervoor dat de kijker helemaal mee was met wat er rond hen gebeurde. 
Een klassiek voorbeeld zijn ook de dinosaurussen in Jurassic Park. Op 

Inleving

Belichting

Veroudering

Perfect werktuig

Combinatie met VFX

MECHANISCHE EFFECTEN,

“Mission: Impossible (2011) van Brad Bird”

nog lang niet dood
de filmset werd er gebruik gemaakt van levensechte modellen van 
dino’ s die nadien geanimeerd werden in VFX. Ze dienden ook als een 
handige referentie voor de acteurs.
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In dit artikel overlopen we de 11 nodige stappen die een VFX-crew 
moet ondernemen om de visie van de regisseur te realiseren.

Het verhaal is de basis van elke film. Deze fase vindt plaats tijdens de 
pre-productie en omvat het plannen van de personages, het plot en de 
wereld waarin ze bestaan. Scenarioschrijvers en producenten nemen 
ideeën van brainstormsessies en maken hier een script van. Als van een 
boek een film wordt gemaakt, kan een scenarioschrijver worden inge-
huurd om het verhaal aan te passen zodat het goed in beelden kan 
worden vertaald. Enkele voorbeelden hiervan zijn Lord of the Rings en 
Harry Potter.

Voordat een object of personage kan worden geanimeerd, moet een 
rigging- team een controlesysteem of een digitaal skelet bouwen dat de 
animator kan gebruiken. Dit omvat meestal het toevoegen van botten, 
het berekenen en implementeren van huid gewrichten en het toevoe-
gen van spieren om natuurlijke beweging te creëren. De animator ge-
bruikt de aangepaste bediening van de rig om het personage, de prop 
of het voertuig tot leven te brengen. Tegenwoordig werkt een animator 
mogelijk ook met beweging registratiegegevens.

De taak van een FX-artiest draait om het toevoegen van gesimuleerde 
elementen aan een film die naadloos in de wereld van de regisseur 
bestaat. Op elk moment kan een FX-artiest werken aan zaken als ver-
nietiging, vuur, vloeistoffen, rook en deeltjes simulaties. Ze werken vaak 
samen met de animatoren om een natuurlijke beweging van FX-elemen-
ten te garanderen.

Zodra de animatie- en effecten teams klaar zijn met hun magie, moeten 
de 3D-elementen binnen hun respectievelijke scènes de juiste verlich-
ting hebben. Een lichtkunstenaar of meerdere lichtkunstenaars plaatsen 
lichten in de 3D-scène om ervoor te zorgen dat lichtkleur, intensiteit en 
schaduwen overeenkomen met de oorspronkelijk beelden. Elke reeks 
frames wordt vervolgens weergegeven vanuit de nodige camerahoe-
ken en overgedragen aan de componist.

Dit is de laatste stap. Een componist neemt alle elementen van de film 
en legt ze op elkaar. Ze gebruiken elementen zoals kleurcorrectie, 
maskering en andere trucs om de illusie te creëren dat alle elementen 
van nature bij elkaar horen. Ze kunnen een geanimeerd personage in 
een live-actiescène plaatsen, vernietiging op een gebouw leggen of 
zelfs een gesimuleerde tsunami in lagen aanbrengen over een opname 
van een stadsstraat.

De teams voor 3D-modellering en textuur zijn essentieel om dingen 
te creëren die niet praktisch of kosteneffectief zijn op de set. Als een 
van de eerste groepen die betrokken zijn bij het post-productieproces, 
moeten ze mogelijks rekwisieten, gebouwen, voertuigen en wapens 
modelleren om de visie van de regisseur te vervullen. 3D-modellen kun-
nen ook worden gebruikt als aanvulling op iets dat al is opgenomen. 
Als bijvoorbeeld Andy Serkis wordt neergeschoten in een motion cap-
ture-pak, zou een 3D-modelleur het personage creëren dat hij speelt.

3D-artiesten maken modellen en representaties van de locaties waar 
scènes zich afspelen. Ze werken samen met het productieteam om 
camerahoeken te kiezen en complexe scènes van tevoren te ‘blocken’. 
Deze planning bespaart tijd en geld op de set.

Deze fase is misschien wel een van de belangrijkste fases van de 
pre-productie. Hier creëert een artiest (of een team van artiesten) de 
‘look en feel’ van een film door volledig uitgewerkte afbeeldingen 
te tekenen die de personages, rekwisieten, kostuums, verlichting en 
kleur definiëren. De sfeer en betekenis van een film wordt in deze fase 
bepaald.

Lay-out heeft voor verschillende teams een andere betekenis. Het 
einddoel is om een visuele weergave te brengen van hoe de sets eruit 
zullen zien. Dit helpt set-bouwers erachter te komen en te communice-
ren met regisseurs en producenten wat mogelijk is en wat een digitale 
set nodig heeft. Voor het VFX-team bepaalt deze fase hoe digitale sets 
kunnen worden opgenomen.

Naarmate het maken van films complexer wordt, wordt deze fase 
steeds belangrijker. Tijdens deze fase werken VFX-supervisors samen 
met regisseurs om erachter te komen hoe bepaalde opnames kunnen 
worden gemaakt. Ondertussen doen de VFX-artiesten, technische 
regisseurs, modelleurs, animators en compositors hun eigen onderzoek. 
Als een film bijvoorbeeld explosies nodig heeft die afkomstig zijn van 

Tijdens de fase Storyboarding en animatie maakt een artiest (of een 
team van artiesten) visuele representaties van de acties binnen het 
script. Ze analyseren de beweging van het personage in het verhaal 
en gebruiken basistekeningen om de kaders van de shots te definiëren. 
Deze representaties geven het productieteam de kans om te beginnen 
met de voorbereiding.
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Animatie

FX en simulatie

Verlichting en rendering

Samenstellen

3D-modellering

Modellen

Concept Art en design

Lay-out

Onderzoek en ontwikkeling

Storyboarding en animatie

DE PRODUCTIE VAN
visuele effecten

een heel specifiek bron - zoals een raket - bestuderen de VFX-artiesten 
en technische regisseurs video’s en foto’s om te zien hoe het vuur en de 
rook zich gedraagt. Vervolgens maken ze tools binnen een programma 
om efficiënt te werken aan de opnames.

“Rise of the Planet of the Apes (2011) van Rupert Wyatt”
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Het concept van de uncanny valley (in het Nederlands de ‘griezelval-
lei’) is dat bij het zo menselijk mogelijk maken van een humanoïde 
robot er een punt is waarop onze gevoelens van vertrouwbaarheid en 
affectie omslaan in afkeer en griezeligheid. We zien menselijke eigen-
schappen in de robot maar tegelijk voelen we door de imperfecties 
dat het niet echt is. Al van in 1970 voorspelde Japanse roboticus Dr. 
Masahiro Mori dat mensen een afkeer zouden hebben voor imperfec-
te nabootsingen van mensen. 

In films vinden we de uncanny valley terug bij het gebruik van VFX en 
CGI. Meestal gaat het dan over een menselijk karakter die bepaalde 
realistische eigenschappen heeft maar waarvan andere eigenschap-
pen robotisch of onrealistisch zijn. Een van de eerste en bekendste 
voorbeelden hiervan is The Polar Express. De film was een immense 
technische sprong voor animatiefilms en de allereerste film die hele-
maal digitaal met motion-capture werd gedraaid. Maar de animatie 
werd bekritiseerd voor het ongemakkelijke gevoel dat de karakters 
meegaven. We zien elke beweging die de acteurs maken maar de 
karakters reflecteren dit niet. Ze zien er uit als marionetten die tegen 
hun wil bestuurd worden. Hun bewegingen zijn stijf, hun ogen zien er 
dood uit en hun gezichten lijken op plastieken maskers. Dit zorgde er 
voor dat de personages ons afschrikken in wat normaal gezien een 
gezellige kerstfilm moest zijn.

Men heeft in het verleden al vermoed dat de vervreemding van de 
uncanny valley zou verminderen naarmate we meer gewoon worden 
aan CGI. Maar recente voorbeelden bewijzen het tegengestelde. 
Cats, Sonic the Hedgehog, en in mindere mate The Lion King werden 
allemaal bekritiseerd omdat de designs van hun karakters afschrikwek-
kend waren. De films bevatten antropomorfische dieren, maar de VFX 
artiesten gaven hen menselijke ogen, tanden, handen, … De half-mens 
half-dierlijke personages geven een onrustwekkend effect en halen ons 
compleet uit de film.

De les die we kunnen leren uit deze films is dat het streven naar realis-
me ons net uit de film kan halen wanneer dit niet goed wordt uitge-
voerd. Het is haast onmogelijk om de mens te recreëren zonder hun 
imperfecties uit te lichten. De beste manier om de uncanny valley te 
vermijden is met stijl. Geef de personages karakter d.m.v. hun animatie, 
maak hen levendig, steun niet alleen op motion-capture maar gebruik 
het als een hulpmiddel. Op die manier zal je een veel interessantere 
wereld scheppen.

De uncanny valley komt ook in andere vormen voor. ‘De-aging’ is een 
methode om oude acteurs er jonger te doen uitzien. Deze techniek 
recent werd toegepast in de films Gemini Man en The Irishman. 
Sommige critici vinden dat de techniek niet overtuigend zijn job doet 
en de acteurs er stijf doet uitzien. Vergelijkbaar met deze techniek zijn 
virtuele acteurs. Dit zijn digitale nabootsingen van acteurs die te oud 
zijn of niet meer leven. Velen vinden dat dit een soortgelijk creepy 
effect geeft.

Op andere vlakken begint men echter de uncanny valley te overko-
men. ‘Deepfake’ is een techniek waarmee je de gezichtsuitdrukkingen 
van een persoon met het gezichtsuiterlijk van een andere persoon kan 
combineren. Deze techniek heeft op het internet al beter uitziende 
voorbeelden van ‘De-aging’ en virtuele acteurs geschept dan de tech-
nieken die tegenwoordig in grote films worden gebruikt. De techniek 
is zo overtuigend dat je het meestal niet kan onderscheiden van echte 

Vervreemding

Een hulpmiddel

De-aging

Deepfake

GRIEZELVALLEI A.K.A.
uncanny valley

personen. Het gevaarlijke hieraan is dat je mensen dingen kan laten 
zeggen die ze nooit hebben gezegd. Het kan dus voor slechte doelein-
den gebruikt worden, zoals het beïnvloeden van de politiek.

“Sonic the Hedgehog (2020) van Jeff Fowler”
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Er zitten meer effecten in zijn films dan op het eerste zicht lijkt.

De films van David Fincher staan niet onmiddellijk bekend omwille van 
hun visuele effecten. De regisseur staat vooral bekend voor zijn donke-
re en stilistische portretten van het menselijke leven, zoals Seven, Gone 
Girl, Zodiac en Fight club, … Vaak valt het kijkers niet eens op dat hij  
computertechnologie gebruikte. In The Social Network, een film over 
hoe Mark Zuckerberg Facebook oprichtte en zich dus vooral afspeelt 
in directiekamers, zitten maar liefst 1000 VFX-shots. In Godzilla, een 
film over wetenschappers die het opnemen tegen een reusachtig mon-
ster en dus bol staat van de special effects, zitten er maar 960. Zelfs in films als The Social Network die op het eerste gezicht geen 

effecten lijken te bevatten. gebruikte hij een hele reeks SFX, 1000 
om exact te zijn. Eén van de meest geprezen trucs uit de film was 
hoe Fincher de identieke tweeling Winklevoss in beeld bracht. Terwijl 
Harvard-student Mark Zuckerberg de sociale netwerksite maakt die 
bekend zou worden als Facebook, wordt hij aangeklaagd door een 
identieke tweeling die beweerde dat hij hun idee had gestolen. De 
tweeling, Cameron en Tyler Winklevoss, werd niet door twee ac-
teurs gespeeld maar door de acteur Armie Hammer. Hij speelde de 
hoofdtweeling in elk schot. Voor shots waarin de tweeling tegelijk in 
beeld kwam werd een stand-in gebruikt, Josh Pence. De acteur ging 
later een studio in, waar hij zijn hoofd vastbond in een harnas om het 
gezicht en de stem van die tweeling te filmen, die vervolgens digitaal 
over het gezicht van Pence in de film werd gelegd. Het resultaat is een 
soort hybride acteur met het hoofd van Hammer en het lichaam van 
Pence. De kijker kon het onderscheid niet maken, het leek op een echte 
identieke tweeling. 

Fincher gebruikt VFX vaak op onverwachte manieren, maar offert 
nooit een verhaal op vanwege flitsende effecten; hij gebruikt alleen 
CGI-technieken om zijn verhalen te verbeteren. Het verbergen van VFX 
is geen stilistische beslissing maar een noodzaak voor het verhaal. Hij 
gaat zelfs nog een stap verder, hij laat ons echt geloven dat het ver-
haal zich voor onze ogen ontvouwt. David Fincher verlegt de grenzen 
van het film maken zonder af te wijken van het hoofddoel: een boeiend 
verhaal vertellen.

Fincher gebruikt VFX om zijn films zo gedetailleerd mogelijk te houden, 
zodat er niets ontbreekt in bv. een verzameling papieren aan een muur. 
Bovendien gebruikt hij zelden make-upbloed en geeft hij de voorkeur 
aan CGI-spatten. In de badkamerscène in The Girl with the Dragon Tat-
too wordt elke druppel bloed toegevoegd via CGI. Zo kan hij zoveel 
mogelijk shots draaien zonder problemen te krijgen met fouten in de 
continuïteit. Details zijn belangrijk voor Fincher, alles moet kloppen.

David Fincher startte zijn carrière in de wereld van animatie en visuele 
effecten. Na zijn studies begon hij als productieassistent bij Korty Films, 
het productiebedrijf van regisseur en animator John Korty. Fincher 
werkte zich binnen het bedrijf op tot producent van visuele effecten 
en werkte mee aan de animatiefilm Twice Upon a Time (1983). In 
diezelfde periode werd hij in dienst genomen als assistent-cameraman 
bij Industrial Light & Magic (ILM), een door George Lucas opgericht 
bedrijf dat gespecialiseerd is in visuele effecten. Zo werkte hij mee aan 
de Star Wars-film Return of the Jedi (1983) en Indiana Jones and the 
Temple of Doom (1984). Met zijn bijna veertig jaar ervaring in het vak 
weet Fincher als geen ander wat er allemaal mogelijk is met VFX en 
hoe die het verhaal kunnen ondersteunen zonder dat het opvalt.

De films van David Fincher gaan over seriemoordenaars, rovers, de-
tectives, vechters en moordenaars, meestal personages met obsessieve 
karaktertrekken. Maar de regisseur is net zo geobsedeerd door details 
als zijn personages. Zo gebruikt hij visuele effecten om een historisch 
nauwkeurige skyline of een accurate tijdlijn van gebeurtenissen op te 
zetten. Hij wil je altijd perfect laten weten waar je bent in het verhaal, 
geen enkel detail wordt over het hoofd gezien.

Een voorbeeld van een Fincher-film die boordevol effecten zit, is 
Zodiac. De moordthriller uit 2007 speelt zich af in San Francisco 
in de jaren 60. In de film zie je een historisch correcte skyline van 
San Francisco in 1969, inclusief een reconstructie van de snelweg 
‘Embarcadero’ die tijdens de aardbeving van 1980 vernietigd werd. 
De achtergronden werden met behulp van CGI volledig nagebouwd in 
postproductie om een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de stad in die 
tijd te krijgen. Zo werd ook bijna elk exterieur shot in Zodiac, zoals bv. 
de misdaadscénes, digitaal aangepast om zo accuraat mogelijk te zijn.

De visuele effecten van Fincher zijn meestal niet op te merken omdat 
ze altijd het verhaal dienen. Ze zijn er niet om op te vallen, om de 
aandacht te trekken of om indruk te maken. Ze zijn er om je onder te 
dompelen in het verhaal. Fincher weet perfect hoe en wanneer hij welk 
effect moet gebruiken. Hij begrijpt dat het communiceren van jouw 
visie belangrijker is dan de technologie die je gebruikt.

David Fincher: “Er zijn titanium en aluminium en staal en glas en lasers 
nodig om één ding te doen, een gevoel overbrengen. En dat is de 
magie van cinema.”
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“The Social Network (2010) van David Fincher”
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Girl, Zodiac en Fight club, … Vaak valt het kijkers niet eens op dat hij  
computertechnologie gebruikte. In The Social Network, een film over 
hoe Mark Zuckerberg Facebook oprichtte en zich dus vooral afspeelt 
in directiekamers, zitten maar liefst 1000 VFX-shots. In Godzilla, een 
film over wetenschappers die het opnemen tegen een reusachtig mon-
ster en dus bol staat van de special effects, zitten er maar 960. Zelfs in films als The Social Network die op het eerste gezicht geen 

effecten lijken te bevatten. gebruikte hij een hele reeks SFX, 1000 
om exact te zijn. Eén van de meest geprezen trucs uit de film was 
hoe Fincher de identieke tweeling Winklevoss in beeld bracht. Terwijl 
Harvard-student Mark Zuckerberg de sociale netwerksite maakt die 
bekend zou worden als Facebook, wordt hij aangeklaagd door een 
identieke tweeling die beweerde dat hij hun idee had gestolen. De 
tweeling, Cameron en Tyler Winklevoss, werd niet door twee ac-
teurs gespeeld maar door de acteur Armie Hammer. Hij speelde de 
hoofdtweeling in elk schot. Voor shots waarin de tweeling tegelijk in 
beeld kwam werd een stand-in gebruikt, Josh Pence. De acteur ging 
later een studio in, waar hij zijn hoofd vastbond in een harnas om het 
gezicht en de stem van die tweeling te filmen, die vervolgens digitaal 
over het gezicht van Pence in de film werd gelegd. Het resultaat is een 
soort hybride acteur met het hoofd van Hammer en het lichaam van 
Pence. De kijker kon het onderscheid niet maken, het leek op een echte 
identieke tweeling. 

Fincher gebruikt VFX vaak op onverwachte manieren, maar offert 
nooit een verhaal op vanwege flitsende effecten; hij gebruikt alleen 
CGI-technieken om zijn verhalen te verbeteren. Het verbergen van VFX 
is geen stilistische beslissing maar een noodzaak voor het verhaal. Hij 
gaat zelfs nog een stap verder, hij laat ons echt geloven dat het ver-
haal zich voor onze ogen ontvouwt. David Fincher verlegt de grenzen 
van het film maken zonder af te wijken van het hoofddoel: een boeiend 
verhaal vertellen.

Fincher gebruikt VFX om zijn films zo gedetailleerd mogelijk te houden, 
zodat er niets ontbreekt in bv. een verzameling papieren aan een muur. 
Bovendien gebruikt hij zelden make-upbloed en geeft hij de voorkeur 
aan CGI-spatten. In de badkamerscène in The Girl with the Dragon Tat-
too wordt elke druppel bloed toegevoegd via CGI. Zo kan hij zoveel 
mogelijk shots draaien zonder problemen te krijgen met fouten in de 
continuïteit. Details zijn belangrijk voor Fincher, alles moet kloppen.

David Fincher startte zijn carrière in de wereld van animatie en visuele 
effecten. Na zijn studies begon hij als productieassistent bij Korty Films, 
het productiebedrijf van regisseur en animator John Korty. Fincher 
werkte zich binnen het bedrijf op tot producent van visuele effecten 
en werkte mee aan de animatiefilm Twice Upon a Time (1983). In 
diezelfde periode werd hij in dienst genomen als assistent-cameraman 
bij Industrial Light & Magic (ILM), een door George Lucas opgericht 
bedrijf dat gespecialiseerd is in visuele effecten. Zo werkte hij mee aan 
de Star Wars-film Return of the Jedi (1983) en Indiana Jones and the 
Temple of Doom (1984). Met zijn bijna veertig jaar ervaring in het vak 
weet Fincher als geen ander wat er allemaal mogelijk is met VFX en 
hoe die het verhaal kunnen ondersteunen zonder dat het opvalt.

De films van David Fincher gaan over seriemoordenaars, rovers, de-
tectives, vechters en moordenaars, meestal personages met obsessieve 
karaktertrekken. Maar de regisseur is net zo geobsedeerd door details 
als zijn personages. Zo gebruikt hij visuele effecten om een historisch 
nauwkeurige skyline of een accurate tijdlijn van gebeurtenissen op te 
zetten. Hij wil je altijd perfect laten weten waar je bent in het verhaal, 
geen enkel detail wordt over het hoofd gezien.

Een voorbeeld van een Fincher-film die boordevol effecten zit, is 
Zodiac. De moordthriller uit 2007 speelt zich af in San Francisco 
in de jaren 60. In de film zie je een historisch correcte skyline van 
San Francisco in 1969, inclusief een reconstructie van de snelweg 
‘Embarcadero’ die tijdens de aardbeving van 1980 vernietigd werd. 
De achtergronden werden met behulp van CGI volledig nagebouwd in 
postproductie om een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de stad in die 
tijd te krijgen. Zo werd ook bijna elk exterieur shot in Zodiac, zoals bv. 
de misdaadscénes, digitaal aangepast om zo accuraat mogelijk te zijn.

De visuele effecten van Fincher zijn meestal niet op te merken omdat 
ze altijd het verhaal dienen. Ze zijn er niet om op te vallen, om de 
aandacht te trekken of om indruk te maken. Ze zijn er om je onder te 
dompelen in het verhaal. Fincher weet perfect hoe en wanneer hij welk 
effect moet gebruiken. Hij begrijpt dat het communiceren van jouw 
visie belangrijker is dan de technologie die je gebruikt.

David Fincher: “Er zijn titanium en aluminium en staal en glas en lasers 
nodig om één ding te doen, een gevoel overbrengen. En dat is de 
magie van cinema.”

Perfectie

Ontdekking

Films

Noodzaak

Onzichtbaar
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Ik heb vaak te horen gekregen dat VFX artiesten “overworked and 
underpaid” zijn, en dat ze niet genoeg erkenning krijgen voor wat ze 
doen. Online lees ik over een ‘race to the bottem’ in de Engelse VFX 
wereld. De VFX huizen zien hun artiesten als vervangbaar en huren 
liever goedkope studenten in, ook al betekend dat een minder goed 
kwaliteitsniveau. 

Desondanks de overvloed aan VFX in blockbusters en het geld dat 
ze opleveren,  krijgen de VFX huizen van die winst weinig te zien. 
De winstmarges zijn enorm klein in de VFX sector, en dit wordt nog 
eens benadrukt door de ‘race to the bottom’- attitude van bepaalde 
VFX huizen die wanhopig op zoek zijn naar werk.  Zij drijven de prijs 
soms zo naar beneden, dat winst praktisch onbestaand is. Dit leidt tot 
problemen voor de artiesten zelf. Omdat de bedrijven meer gefocust 
zijn op “in business” blijven en competitieve prijzen voorstellen, wordt 
het welzijn van de artiest minder prioritair. Ze worden onder heel hoge 
werkdruk gezet en slecht betaald omdat de VFX huizen constant op de 
concurrentie moeten letten en zorgen dat ze hen een stap voor zijn. En 
daardoor komen de VFX artiesten onder veel stress terecht.

Dit probleem kan onderverdeeld worden in verschillende sub-proble-
men. Ten eerste is de groeiende beschikbaarheid van VFX een deel 
van het probleem. Of je nu een amateur bent of een regisseur van 
de nieuwste blockbuster, iedereen heeft toegang tot VFX en dat zorgt 
dat de concurrentie nog aanzienlijk stijgt. Met andere woorden, de 
aantal beschikbare VFX zijn zo groot, dat het aanbod de vraag bijna 
overstijgt.

Ten tweede is het volume van VFX in een gemiddelde film exponentieel 
gestegen. Titanic bijvoorbeeld werd vroeger gezien als een state of the 
art blockbuster met zijn 300 VFX shots. Infinity War heeft er maar liefst 
3000, wat vandaag een industrie standaard is geworden. Niet enkel 
het volume VFX is gestegen, maar ook de verwachte kwaliteit blijft 
alsmaar stijgen.

Met deze problemen in het achterhoofd nam ik contact op met enkele 
Belgische VFX studio’s om na te gaan of het er in België ook zo aan 
toe gaat. Ik heb 5 VFX studio’s in de regio Brussel gecontacteerd, 
maar er heeft er slechts 1 geantwoord op mijn vragen. Dat was de 
studio nWave Pictures, zij waren bereid om Virginie Dellisse, een van 
hun senior animatoren, aan het woord te laten. Zij vertelde mij dat, 
in tegelstelling tot alle problemen die we opmerken in de VFX sector 
in andere landen, het er hier helemaal niet zo slecht aan toe gaat. 
Werkdagen zijn niet 12 uur lang en overuren worden niet zo frequent 
gemaakt. Er is een gezonde dosis stress en het loon is ook zeker niet 
slecht, in Europa verdient een ervaren artiest gemiddeld 3000 Euro 
per maand netto. 

Misschien is dit echter omdat de VFX sector in  België heel klein is, 
maar daar zou ik niet akkoord mee gaan. VFX is wereldwijd een sector 

Race to the bottom

Stijging volume

De Beglische VFX Studio’’’

INTERVIEW,
verworked and underpaid

“Fly me to the moon (2008) van Ben Stassen”

o
dat aan een enorme snelheid groeit, en België is hier geen uitzonde-
ring in. Het is daarom goed om te weten dat wij onze artiesten vanaf 
het begin correct behandelen, en mee helpen bouwen aan een eerlijke 
toekomst voor VFX artiesten.
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besluit

Ik heb me een grootste deel van de tijd bezig gehouden met interview 
kandidaten zoeken en contacteren. Later stond ik ook in voor de 
powerpoint en structuur van de presentatie. Ik heb me vooral gefocust 
op mijn rol en heb de anderen hun ding laten doen. Nu ik hierop terug 
kijk had ik misschien vaker mijn mening over bepaalde zaken kunnen 
meegeven om meer te laten blijken dat ik ook actief bezig was met het 
tijdschrift. Dit is zeker een werkpuntje dat ik zal meenemen naar het 
volgende groepswerk. 

Ik heb mijn taken altijd zo goed mogelijk uitgevoerd en was steeds 
blij met de resultaten. Wanneer het nodig was vroeg ik feedback aan 
mijn groepsleden en implementeerde die in mijn werk als ik het eens 
was met hun mening. Zo bekwam ik steeds een eindresultaat waar niet 
enkel ik, maar ook mijn teamgenoten tevreden mee waren. 

Deadlines heb ik altijd gerespecteerd, op eentje na (het invullen van 
de zelfreflectie). Ik ben de zelfreflectie uit het oog verloren en heb 
hem een uur te laat ingeleverd. Ik vind dit zelf erg jammer aangezien 
ik hierdoor mijn teamgenoten benadeel, en dat is uiteraard niet mijn 
bedoeling. Gelukkig was het maar een uur en heeft het niet echt voor 
vertraging gezorgd.

De communicatiestijl die het meest met mij overeen kwam tijdens 
dit groepswerk is de expressieve stijl. Ik ging inderdaad eerder op 
gevoel af bij het maken van beslissingen, zowel bij het maken van het 
interview als bij het maken van de powerpoint ben ik op mijn gevoel 
afgegaan en heb feedback afgewacht van mijn teamgenoten.

Het besluit dat ik kan trekken uit dit groepswerk is dat zowel ik als al 
mijn teamgenoten goed in staat zijn om samen te werken. Uiteraard 
heeft ieder zijn eigen werkpuntjes, maar in het algemeen is alles vrij 
feilloos en vlot verlopen.

Tijdens het maken van het magazine probeerde ik ook input te geven 
op de aspecten van het magazine die niet bij mijn taken hoorden. 
Ik keek telkens naar het geheel en zorgde er voor dat elk artikel dat 
ik schreef zijn plaats had in het magazine. Ik zocht altijd een balans 
tussen de objectieve feiten en mijn subjectieve kijk daarop. Ondanks 
dat ik bij het afleveren van artikels soms dicht op de deadlines zat heb 
ik er geen enkele gemist. Bij de opstart van het project spoorde ik de 
groep aan om gestructureerd te werken maar mijn uiteindelijke rol be-
vatte niet veel leidinggevende taken. Alle research die ik heb verwerkt 
in het magazine heb ik bijgevoegd in een bronvermelding. Tijdens de  
gespreken en in de Facebook groep communiceerde ik welke onder-
werpen mij interessant leken om in een artikel te verwerken. Als ik daar 
commentaar over kreeg probeerde ik het onderwerp aan te passen. 
Tijdens het project werd het mij ongeveer duidelijke wie welke com-
municatiestijl had. Zelf behoor ik voornamelijk tot de beschouwende 
stijl. Ik bekeek altijd eerst het geheel voordat ik een beslissing nam. De 
enige stijl die ik niet zag terugkomen in de groep was de expressieve 

De projectleden nemen ons mee in hun zelfevaluatie. Alle evaluaties 
zijn goedgekeurd door alle groepsleden.

Geoffrey Degroide

Daan Salmon

stijl. Er werd niet veel afgegaan op gevoel op impulsiviteit. Als deel van 
de groep zie ik aspecten die nog een werkpunt voor mij zijn. Ik had 
bijvoorbeeld meer initiatief kunnen nemen en meer taken op mij nemen. 
Maar over het geheel is het project vlot verlopen. Ik ben trots op het 
resultaat dat we hebben gekregen. We hebben efficiënt gewerkt, wat 
er voor zorgden dat we vaak voor op schema zaten en genoeg tijd 
hadden om onze beslissingen te beredeneren.

Tijdens het project ben ik voornamelijk bezig geweest met het team-
gericht werken. Enkele keer was ik ook de eerste die een versie deed 
uploaden, waardoor de projectgroep wat beter wist wat er gedaan 
moest worden. De planning die ik verzorgde aan het einde van het 
project waren ook gericht op efficiëntie. De werken die ik heb gedaan 
bij het project zijn efficiënt creatief gemaakt. Ik heb me gehouden aan 
de planning en ben daar niet overheen gegaan zodat we projectma-
tig mooi onze deadlines behaalde. Gedurende het project ben ik de 
voorzitter geweest en heb ik de projectgroep gestuurd tot waar we nu 
zijn. Ik heb meegedacht over de planning en aan het einde verzorgde 
ik zelf de planning om de deadlines te halen. De taken die ik mezelf 
oplegde waren voldoende om te behalen aan de hand van de ge-
maakte deadlines.

Bij het maken van het magazine heb ik niet enorm veel research 
gedaan, buiten het zoeken naar wat onderwerpen en het zoeken naar 
een mooie vormgeving. De informatie die ik hiervoor verwierf, verwerk-
te ik in een moodboard. Binnen dit project ben ik eigenlijk voortdurend 
bezig geweest met het communiceren van informatie in mijn mailtjes 
aan onze begeleider Veronique en ook via Facebook berichten aan 
de projectgroep. Eenmaal in de corona-periode gebeurde de commu-
nicatie ook via online calls. Ik zorgde er tijdens deze online calls altijd 
voor dat de opdrachten helder waren door het meerdere malen te 
herhalen en te checken. Binnen dit project vertolkte ik de directieve stijl, 
maar bij het maken van de presentatie was ik voornamelijk coöpera-
tief, aangezien ik Geoffrey eerst zijn gang liet gaan. Daarna ging ik in 
de directieve stijl om de presentatie binnen de criteria te krijgen door 
samen met Geoffrey hiernaar te kijken. Bij het maken van het maga-
zine was ik vooral expressief bezig, totdat ik input nodig had.

Kortom tijdens het project ben ik directief geweest. Ik heb geprobeerd 
het maximale uit mijn projectgroep te halen en zorgde ervoor dat 
deadlines behaald werden. Soms moest dit wel eens met nog een 
extra reminder. Alle projectleden hadden hun eigen onderwerpen en 
werkzaamheden binnen het project. Enkele keren moest er wel wat 
feedback gegeven worden en gelukkig werd deze feedback goed 
opgevolgd. Ik heb geprobeerd de projectleden wat bij te leren binnen 
dit project, maar voornamelijk gebeurde dit al vanzelf. Dus het project 
is goed verlopen, we hebben alle deadlines netjes behaald.

Lars Smetsers

z.o.z. evaluatie Nalan Stevens
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besluit

Omdat het een kleinschalig project betrof en ik onder de coöperatieve 
communicatiestijl val was er altijd voldoende ruimte om mee te denken 
aan onderdelen waar ik zelf niet voor instond. Dit betrof feedback 
geven, probleemoplossend werken en mijn goedkeuring geven waar 
nodig. Door dit op een correcte manier te benaderen heeft dit gere-
sulteerd in interessante ideeën die later ook zijn uitgewerkt. Door mij 
steeds aan de gemaakte afspraken en deadlines te houden zijn mijn 
opgegeven taken correct en binnen de deadlines - met uitzondering 
van één keer door een miscommunicatie - tijdig afgeleverd, zonder 
andere hiermee te hinderen. Zelf heb ik weinig leiding moeten geven, 
omdat ik voornamelijk onder leiding van Lars werkte. Ook besprak, 
begreep en verwerkte ik de feedback die ik van Lars kreeg en hield ik 
rekening met die van de andere leden. Door mij in groepsverband aan 
te passen, was ik in staat kritisch eigen uitgewerkte taken te beoordelen 
en aan te passen waar nodig. Het werd al snel duidelijk wie welke 
communicatiestijl had en door de andere leden hun stijlen en posities te 
respecteren zijn hier ook geen problemen door ontstaan.

Uiteindelijk kan ik spreken over een geslaagd project. Het was fijn om 
met gepassioneerde mensen samen te werken aan een magazine, over 
een onderwerp dat ons allemaal interesseert.

Nalan Stevens

“The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) van Peter Jackson”
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bijlage
Alle bestanden die in dit eindverslag staan, staan ook in onze Google 
Drive map. Toegang tot de Google Drive map van de projectgroep 
F/X kan via de volgende link: 
https://drive.google.com/open?id=126bXwrvdMXOXD4dnpKbfF-
G7Us0xu4JsB

De Google Drive map van F/X is zo simpel mogelijk opgebouwd. 
Maar ter verduidelijking hebben we hieronder de mappenstructuur 
uitgelegd (de afbeelding bestanden worden niet genoteerd).
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