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1. DE FILMFABRIEK  

« Met dit project wil ik het voor iedereen mogelijk maken om zijn ontspanning te ontwikkelen 

in plaats van ze te consumeren ». Michel GONDRY 

 

De Filmfabriek nodigt iedereen uit om, zoals Jack Black en Mos Def in de film Be Kind Rewind, 

in recordtempo een film te maken in een gelegenheidscinemastudio. 

 

Het maken van de film gebeurt volgens een eenvoudig protocol, bedacht door Michel 

Gondry. Na een eerste plaatsbezoek en een passage langs de accessoires, gaat een groep 

van 5 tot 15 personen aan de slag. De groep doorloopt de verschillende stappen van de 

filmcreatie, van het schrijven van een scenario en de keuze van de acteurs tot het draaien en 

het regisseren van de speciale effecten die ter plaatste ‘geknutseld’ worden. Er is geen 

vooropleiding vereist: het doel is om een initiatie te bieden tot de verschillende dimensies 

van het medium cinema. Een geheel van decors en toestellen, die zowel interieurs als 

buitenlocaties simuleren, maken het mogelijk om een oneindig aantal verhalen te draaien. Al 

het nodige materiaal wordt ter beschikking gesteld zodat de groep zelfstandig kan werken. 

Drie uur later verlaat de groep de studio met de DVD van hun film op zak. 

 

Dit project, dat de grenzen tussen ernst en speelsheid aftast, is een verbazingwekkende 

oproep tot creativiteit en pleit voor een echte democratisering van de cinema en zijn 

productiewijzen door elke langskomende bezoeker of nieuwsgierige liefhebber uit te nodigen 

om cineast voor een dag te worden. Centre Pompidou heeft de Fabriek in 2011 met succes 

verwelkomd en sindsdien gaat ze de wereld rond: Rotterdam, Moskou, Johannesburg in 

2012, Casablanca en Tokio in 2014, Cannes en Roubaix in 2015, Arenberg en El Jadida in 

2016, Montréal, Frankfurt en Buenos Aires in 2017 en Brussel, in de Fondation Kanal/Centre 

Pompidou in 2018. 

 

#ufagondry, #usinedefilmsamateurs, #homemoviefactory 
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2. MASTERCLASS 

Zaterdag 8 december – 15u > 16u 

De Filmfabriek, die momenteel haar intrek neemt in KANAL - Centre Pompidou, stelt voor 

om, net als Jack Black en Mos Def in de film Be Kind Rewind, in recordtempo een film van A 

tot Z te maken in een gelegenheidscinemastudio. Michel Gondry zal zijn intrek nemen in de 

studio en de basis en de werking uitleggen. Hij zal ook kort zijn filmografie toelichten (kort- 

en langspeelfilm), zijn publiciteitsfilmpjes en muziekclips en zijn laatste Amerikaanse creatie, 

de serie “Kidding”. Moderator van deze masterclass is Olivier Burlet (verantwoordelijke 

productie-atelier GSARA).  

Gratis, inschrijven verplicht. 
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3. SWEET 16 MICHEL GONDRY 

Zaterdag 8 december – 17u > 19u 

De stoelen staan klaar en de projector draait. SWEET 16 is blij u Michel Gondry’s keuze uit de rijke 

16mm collectie van CINEMATEK te kunnen voorstellen. Deze is een weerspiegeling van het universum 

van een cineast, bedreven in het gebruik van de 16mm Bolex Camera: vernuftig, verzorgd, soms ook 

cartoonesk, cool, humoristisch, altijd met muziek en vriendschap als middelpunt. 

 

 

©CINEMATEK - Koninklijk Belgisch Filmarchief 
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4. RETROSPECTIVE MICHEL GONDRY IN CINEMATEK 

Op 7 en 8 décembre stelt Michel Gondry zijn film Microbe et Gasoil voor aan het publiek met 

een uitgebreid nagesprek, en de volgende dag leidt hij Mes petites amoureuses van  Jean 

Eustache. De eerste van 6 keuzefilms uit de collectie van CINEMATEK. 

Microbe et Gasoil (2015) werd gedraaid in Frankrijk, maar is in ons 

land onder de radar gebleven, terwijl het toch vintage Gondry is. 

Twee veertienjarigen trekken door Frankrijk in een 

zelfgeknutselde caravan. Een verrassend en ontroerend coming-

of-age verhaal. 

Over Mes petites amoureuses van Jean Eustache zegt Gondry: 

“Ik noem het geen inspiratie, maar tijdens het draaien 

van Microbe et Gasoline kwamen de herinneringen aan deze film 

over een twaalfjarige Daniel spontaan naar boven. Zijn ervaringen op school en met meisjes, 

zo simpel en zo eerlijk. Ik was een tiener, wanneer ik de film zag en hij had over mij kunnen 

gaan. Jean Eustache is één van de beste Franse cineasten, die spijtig genoeg maar een 

handvol films maakte”.” 

Voor de fans van het immense populaire Eternal Sunshine of the Spotless Mind koos Gondry 

bewust voor een film met een even ongebruikelijk tijdsverloop: Groundhog Day. “ Een 

indrukwekkend concept, maar heel dicht bij het dagelijkse leven. Over ontwaken en het 

gevoel dezelfde dag opnieuw te beleven. Het geniale concept is met veel humor en gevoel 

uitgewerkt. En bovendien speelt de fantastische Bill Murray de hoofdrol”  

Overzicht van de 21 vertoningen in CINEMATEK: 07.12 >13.01:  http://bit.ly/GondryM 
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5. BIOGRAFIE MICHEL GONDRY  

 

Michel Gondry start zijn carrière in de jaren ’80 met het maken van muziekvideo’s voor Oui 

Oui, een popgroep waar hij drummer is en die hij oprichtte tijdens zijn tekenstudies aan de 

École Olivier de Serres (École des Arts Appliqués) in Parijs. Geïnspireerd door zijn grootvader, 

Constant Marin, de uitvinder van de Clavioline, en daarna door zijn vader, een elektronicus 

met een passie voor jazz, baadt Michel Gondry van kindsbeen in een muzikaal universum. Hij 

is uiterst productief en dankzij zijn creativiteit en fantasie wordt hij een van de bekendste ‘clip 

makers’ van de jaren negentig, waarbij hij onder andere samenwerkt met zijn muze Björk, 

maar ook met de Rolling Stones, Chemical Brothers, Daft Punk, Radiohead, Kylie Minogue en 

The White Stripes. Michel Gondry vindt de vormen van de clip opnieuw uit met minder voor 

de hand liggende middelen: gebruik van morphing, virtual travelling en andere 

beeldherhalingen. Met de combinatie van zijn originaliteit en technologische hoogstandjes 

slaagt hij er telkens opnieuw in het publiek te verbazen.  

 

Daarnaast is hij ook gespecialiseerd in de regie van reclamespots (Levi’s, Gap, Air France) en 

draait hij zijn eerste langspeelfilm in 2011, Human Nature, een antropologische fabel met 

Patricia Arquette en Tim Robbins. Het is voor hem een kans om samen te werken met scenarist 

Charlie Kaufman, die zijn pad drie jaar later opnieuw kruist voor Eternal Sunshine of the 

Spotless Mind, een romantisch-futuristische komedie met Jim Carrey en Kate Winslet, en die 

in 2004 de Oscar voor beste scenario won. Het jaar erna schrijft en regisseert Michel Gondry 

La science des Rêves, een grillige autobiografische film die hij in Parijs draait met Gael Garcia 

Bernal, Charlotte Gainsbourg en Miou-Miou. 

 

In 2006 keert hij terug naar de Verenigde Staten en naar zijn passie voor muziek wanneer hij 

de documentaire draait van Dave Chappelle’s Block Party. Twee jaar later verklaart hij zijn 

liefde aan de amateurcinema en regisseert hij Jack Black en Mos Def in Be Kind Rewind. Deze 

twee films, die de waarden van ambacht en gemeenschap verdedigen, liggen aan de basis 
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van De Filmfabriek, zijn installatie. In 2009, ver weg van Hollywood, regisseert Michel Gondry 

L’Epine dans le cœur, een familiedocumentaire die datzelfde jaar voorgesteld werd op het 

Festival van Cannes. Michel Gondry keert begin 2011 terug met de filmversie van de cultserie 

The Green Hornet met Seth Rogen in de hoofdrol. 

 

In 2012 stelt hij The We and the I voor tijdens het filmfestival van Cannes. Datzelfde jaar 

regisseert hij een herwerkte versie van L’Ecume des jours van Boris Vian met Omar Sy, Audrey 

Tautou en Romain Duris. Met Is the Man who is Tall Happy?, een geanimeerde conversatie 

met Noam Chomsky, illustreert Michel Gondry zowel letterlijk als figuurlijk de theorieën van 

de Amerikaanse linguïst en filosoof in een animatiefilm, waar de creativiteit en de verbeelding 

ten dienste staan van de intellectuele discipline van Chomsky. 

 

Het scenario van zijn laatste film, Microbe et Gasoil, is gebaseerd op enkele 

jeugdherinneringen. De film kwam in juli 2015 in de zalen. 

 

Michel Gondry regisseert verschillende afleveringen van het eerste seizoen van de serie 

« Kidding » met Jim Carrey in de hoofdrol. 

 

Michel Gondry is de bedenker van De Filmfabriek, waar iedereen zijn eigen film kan maken 

in slechts drie uur tijd, door het volgen van een eenvoudig protocol in een 

gelegenheidsstudio. De Filmfabriek werd geboren in New York, maar reisde intussen al naar 

Sao Paulo, Parijs, Rotterdam, Johannesburg, Moskou, Casablanca, Roubaix, Tokio, El Jadida, 

Cannes, Arenberg, Montréal, Frankfurt, Buenos Aires en Brussel. 
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6. FILMOGRAFIE  

LANGSPEELFILMS  

2001 : Human Nature 

2004 : Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

2006 : La Science des rêves  

2006 : Dave Chappelle's Block Party 

2008 : Soyez sympas, rembobinez (Be Kind Rewind) 

2010 : L'Épine dans le cœur 

2011 : The Green Hornet 

2012 : The We and the I 

2013 : L'Écume des jours 

2014 : Conversation animée avec Noam Chomsky  

2015 : Microbe et Gasoil 

 

KORTFILMS 

1998 : La Lettre 

2003 : Pecan Pie 

2008 : Tokyo!, segment Interior Design, coréalisé avec Bong Joon-ho et Leos Carax 

2010 : My New New York diary 

2017 : Détour 

 

SERIES 

2018 : Kidding, série en 10 épisodes pour Showtime  
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VIDEOCLIPS 

1992 : Les Voyages Immobiles - Étienne Daho  

1993 : Je danse le mia - IAM  

1993 : Believe - Lenny Kravitz  

1993 : Human Behaviour - Björk  

1994 : Fire On Babylon - Sinéad O'Connor  

1995 : Army of Me - Björk  

1995 : Isobel - Björk  

1995 : Like a Rolling Stone - The Rolling Stones  

1996 : Hyper-Ballad - Björk  

1997 : Feel It - Neneh Cherry  

1997 : Around the World - Daft Punk  

1997 : Jóga - Björk  

1997 : Bachelorette - Björk  

1998 : Another One Bites the Dust - Wyclef Jean  

1998 : Gimme Shelter - The Rolling Stones  

2001 : Knives Out - Radiohead  

2002 : Come Into My World - Kylie Minogue  

2005 : Heard 'Em Say - Kanye West  

2007 : Dance Tonight - Paul McCartney  

2011 : Crystalline - Björk  

2014 :  Love Letters - Metronomy  
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7. VISUALS 

De Filmfabriek van Michel Gondry 

 
©Michel Gondry ©Veerle Vercauteren ©Stichting Kanal 

 

 
©Michel Gondry ©Veerle Vercauteren ©Stichting Kanal 
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©Michel Gondry ©Veerle Vercauteren ©Stichting Kanal 

 

 
©Michel Gondry ©Veerle Vercauteren ©Stichting Kanal 
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Microbe et Gasoil van Michel Gondry 
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8. PARTNERS 

 

CORPORATE PARTNERS
Partenaires structurels 
Structurele partners
Structural partners

Promotional partners

PARTENAIRES MÉDIAS
MEDIA PARTNERS 
MEDIA PARTNERS

PARTENAIRES TOURISTIQUES 
TOERISTISCHE PARTNERS 
TOURISTIC PARTNERS

kanal.brussels
FB Kanal-Centre Pompidou
#kanal.centrepompidou
Quai des Péniches — 1000 
Bruxelles Akenkaai - 1000 Brussel

PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
GEDELEGEERDE PRODUCTIE
EXECUTIVE PRODUCTION

Partenaires institutionnels
Institutionele partners
Insititutional partners

bps-bpv.brussels
Bruxelles Prévention & Sécurité
Brussel Preventie & Veiligheid

Privileged partners
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FONDATION KANAL 

Communication & Sponsoring : Béatrice BEST 

+32 495 29 04 10 | +32 2 435 13 71 

bbest@kanal.brussels 

kanal.brussels 

 

 

BE CULTURE - FONDATION KANAL 

General Manager: Séverine Provost 

Project Coordinator: Noor Van der Poorten 

noor@beculture.be | +32 475 47 29 44 

+32 2 644 61 91 – info@beculture.be 

beculture.be 



	


