
Ons idee is om een deepfake te maken van bekende mensen die al zijn 

overleden. Er zijn bijvoorbeeld heel wat films die over oude 

beroemdheden gaan. Deze mensen kun je natuurlijk niet als acteurs 

gebruiken in je films. Je hebt dan oude beelden nodig die je in je film 

moet plakken. Nu zijn wij met het idee gekomen om deepfakes te 

gebruiken om deze oude personages weer ten leven te brengen. Wij 

noemen het Resurrection. Grote filmmakers kunnen onze toepassing te 

gebruiken tegen betaling er zijn hier natuurlijk wel regels voor wie het 

kan gebruiken,maar bij grotendeels van de films over oude 

beroemdheden gaat het erg handig zijn. Films over bekende personages 

zoals; Genghis Khan, Karel de Grote en Michiel de Ruyter ,zal je nog 

echter kunnen maken met onze deepfake al heb je hiervoor wel genoeg 

schilderijen, portretten of tekeningen voor nodig .Neem als voorbeeld het 

ridderverhaal wat Karel en de Elegast. Die is een enorm bekend en is al 

een paar keer verfilmd al lijkt het totaal niet op wat er geschreven is in 

het ridderverhaal. Met onze deep fakes kan je de gezichten van deze 

personages echt weer ten leven brengen. Voor de mensen die thuis of 

misschien wel in de bioscoop naar de films zullen kijken zal het ook veel 

vermakelijker zijn omdat ze de personages in de films wel zullen 

herkennen. De films zullen er ook een stuk levendiger uitzien waardoor 

de kijker ook weer blijer is. Ook kun je hiermee stuntmannen gevaarlijk 

werk laten doen maar wel het gezicht van de echte acteur op het gezicht 

van de stuntman plakken. Hierdoor kunnen de echte professionals te 

werk gaan en is het minder gevaarlijk. Er zijn zelfs mogelijkheden als je 

bijvoorbeeld Tom Cruise in je film wilt dat je zijn gezicht op de stuntman 

plakt. Dit zou je zelfs voor een hele film kunnen doen scheelt de 

filmmaker weer veel geld. Dit komt omdat je gewoon een willekeurige 

acteur kan vinden met wel iets van acteurs specialiteiten en daarna de 

gewenste acteur zijn gezicht op het personage te plakken. Aangezien 

Tom Cruise ongeveer 100 miljoen per jaar verdiend en de gemiddelde 

acteur natuurlijk veel minder. Er zijn natuurlijk wel gevaren aan deze 

deep fakes ze zouden in de toekomst en misschien gebeurd het nu al 

zelfs gebruiken organisaties deep fake om personages na te bootsen die 

nu nog niet bestaan.  

 

 

 


