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1. PERSBERICHT 
 
 
KANAL - Centre Pompidou: balans en vooruitzichten 
 
KANAL - Centre Pompidou heeft met KANAL BRUT een rijk en intens jaar achter de rug, waarin 
het een voorproefje van zijn toekomstige werking gaf. Na afloop van het festival Kanal beginnen 
de bouwwerkzaamheden van de toekomstige culturele stad, die in 2023 haar deuren opent. 
Gezien de positieve ervaringen met KANAL BRUT gaat de Showroom van april tot november 
2020 opnieuw open met een volledig nieuwe programmering, waarvoor één kunstenaar carte 
blanche krijgt. De dynamiek van het experimenteren wordt dus voortgezet. Daarna vestigt 
KANAL in 2021 en 2022 zich tijdelijk op andere plaatsen in de stad, via partnerschappen met 
verschillende culturele spelers van de stad. 
 
KANAL BRUT: balans 2018-19 

De balans van KANAL BRUT, dat op 5 mei 2018 van start ging, is positief: tijdens de 343 
openingsdagen kwamen ruim 400.000 bezoekers (waarvan bijna 250.000 Brusselaars) naar de 
21.000 m2 tentoonstellingsruimte (en 4 km aan parcours) in de voormalige Citroën-garage. Daar 
ontdekten ze een multidisciplinaire en experimentele programmering van een honderdtal 
evenementen in een mix van beeldende kunst, design en architectuur, podiumkunsten en 
monumentale installaties & creaties van in Brussel gevestigde kunstenaars. 

In het kader van de artistieke programmering (onder algemeen curatorschap van Bernard Blistène, 
directeur van het Musée national d’art moderne-Centre Pompidou) waren meer dan 3.000 werken 
te zien in 16 tentoonstellingen over moderne en hedendaagse kunst die het Centre Pompidou 
organiseerde en in 5 expo’s over architectuur en stedenbouw van het CIVA. Daarbij komen nog 13 
door diverse partners georganiseerde tentoonstellingen in de “Platform”-ruimtes en meer dan 60 
verschillende performances. 

Veel van die activiteiten waren coproducties met tientallen spelers uit het Brusselse culturele veld, 
zoals ADAM - Brussels Design Museum, BOZAR, Les Brigittines, La Cambre, Charleroi danse, 
CINEMATEK, Europalia, Kaaitheater, Kunstenfestivaldesarts, De Munt, en vele anderen. Er waren 
ook samenwerkingsverbanden met niet-Brusselse partners, zoals het Gentse HISK. 

KANAL BRUT was een bruisende plek. Zo’n 7.300 mensen (waarvan bijna de helft onder de 18 jaar) 
namen deel aan het project ‘De Filmfabriek’ van Michel Gondry en maakten meer dan 700 
amateurfilms. Maar KANAL - Centre Pompidou verwelkomde ook 130 studenten van 
architectuurscholen uit het hele land voor een residentie en 18 dagen lang vonden er 
architectuurjury’s plaats. De studenten van La Cambre kregen de 5.000 m2 van de Showroom tot 
hun beschikking om hun werk te presenteren. 

Veel van die partnerschappen zijn pas ontstaan na de start van KANAL BRUT, wat een goede 
graadmeter is van de dynamiek en het enthousiasme dat KANAL - Centre Pompidou heeft 
teweeggebracht. KANAL – Centre Pompidou wordt overigens veel meer dan alleen maar een 
museum van hedendaagse kunst voor Brussel; de bedoeling is dat het een levendige culturele 
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‘stad’ wordt, met een grote openbare ruimte die te allen tijde toegankelijk is voor allerlei 
cultuuractiviteiten. 

Showroom 2020: vooruitzichten 

Vanwege het succes van KANAL BRUT hebben de Stichting KANAL en het Centre Pompidou 
besloten om het gebouw gedeeltelijk open te laten tijdens de eerste fase van de verbouwing. Voor 
de periode van april tot november 2020 richt een gastkunstenaar de vier verdiepingen van de 
Showroom (4.000 m2) in met een grote opstelling – tussen sculptuur, architectuur en interieur in. 
Vier dagen per week kan het publiek originele artistieke producties en allerlei door curator Bernard 
Blistène aangestuurde uitwisselingen ontdekken: beeldende kunst, performances, film, lezingen ... 
Acht maanden lang zal “Showroom 2020” experimenteren met de vele hedendaagse 
kunstbelevingen die KANAL - Centre Pompidou zal ontwikkelen bij zijn heropening in 2023. 
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2. INTERVIEW YVES GOLDSTEIN 
 

Interview met Yves Goldstein, ‘Chief of mission’ van de Stichting KANAL 
Juni 2019 
 
Wat blijft u van KANAL Brut bij? 

Allereerst een vaststelling: we ‘bestaan’, we hebben deze plek 14 maanden lang opengehouden 

en doen leven. In die zin kunnen we nu wel zeggen dat het KANAL-merk bestaat. Maar belangrijker 

nog: de toe-eigening van KANAL - Centre Pompidou door de Brusselaars en Brussel is een feit. 

Diverse onderzoeken naar onze bezoekcijfers wijzen uit dat meer dan 400.000 bezoekers naar 

KANAL Brut zijn gekomen, waaronder bijna 250.000 Brusselaars. Dat laatste stemt mij het meest 

tevreden: bijna een kwart van de Brusselse bevolking heeft ons tijdens KANAL Brut bezocht.  

Laten we niet vergeten dat mijn opdracht aanvankelijk erin bestond een architectuurwedstrijd te 

organiseren voor de verbouwing van de oude Citroën-garage tot een nieuwe culturele stad. Ik vond 

dat het jammer zou zijn (en schadelijk voor het project) om die plek tot 2023 leeg te laten en ik heb 

de Brusselse regering – die het project heeft opgestart – overgehaald om het te doen leven tot aan 

het begin van de verbouwing. KANAL Brut is meer geweest dan een voorproefje van het 

toekomstige KANAL - Centre Pompidou, het is een waar laboratorium geweest. In die periode 

hebben we op allerlei manieren kunnen experimenteren: met de programmering, de 

uitnodigingen, de samenwerkingen, de coproducties en de co-constructies. KANAL Brut heeft 

daarnaast in belangrijke mate het project beïnvloed van het architectuurteam dat is geselecteerd 

tijdens de internationale architectuurwedstrijd. 

KANAL - Centre Pompidou is met andere woorden een project dat continu evolueert, een project 

dat – onder toezicht van algemeen curator Bernard Blistène, de directeur van het Musée National 

d’Art Moderne - Centre Pompidou – verandert in functie van onze experimenten en van de 

voorstellen van onze partners, met name die uit het Brusselse culturele veld. Deze aanpak heeft zijn 

nut bewezen en de Brusselse regering overtuigd om de Stichting KANAL de middelen te geven 

om te blijven experimenteren in de komende jaren, tot aan de heropening in 2023. 

 

Wat is de impact van KANAL Brut op de dynamiek in de Brusselse kunstscene? 

Ik denk dat KANAL - Centre Pompidou – maar niet alleen KANAL – de bakens heeft verzet. Vóór 

de opening van KANAL Brut hadden sommigen kritiek op het project, maar het heeft in elk geval 

voor een gezonde wedijver gezorgd in de culturele dynamiek van de hoofdstad. Des te meer 

omdat de bezoekcijfers van andere instellingen zoals de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 

BOZAR of Wiels niet zijn afgenomen, wat laat zien dat de ‘cultuurtaart’ in Brussel alleen maar 

groeit. De Brusselaars zijn echt nieuwsgierig naar cultuur. 
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En wat hebt u de afgelopen 14 maanden geleerd over de cultuurconsumptie van de Brusselaars? 

Waarom kwam het publiek op KANAL af en waarom bleef het terugkomen? 

Hierover zijn de statistieken van museumPASSmusées veelzeggend: KANAL - Centre Pompidou 

is een van de drie best bezochte en bestverkopende locaties én we staan bovenaan voor de 

mensen die terugkomen. Waarom? Ten eerste denk ik dat het publiek zich aangetrokken voelt 

door het rijke aanbod. Naast de vele en gevarieerde tentoonstellingen, de shop van de Brusselse 

ontwerpers of de street food market hebben we ook een multidisciplinair, verrassend 

performance-aanbod. Met activiteiten als Michel Gondry’s Filmfabriek, die in Brussel nergens 

anders dan in KANAL - Centre Pompidou bestaat. Daarnaast brachten onze partners zoals 

Kaaitheater, Kunstenfestivaldesarts, De Munt, Les Brigittines, Design September, BOZAR, La 

Cambre, CINEMATEK, ADAM - Brussels Design Museum, Charleroi danse – om er enkele te 

noemen – ook hun eigen publiek en netwerk mee. Dankzij deze dynamiek kunnen we mensen 

meerdere redenen geven om naar ons terug te komen. Maar Rome is niet op één dag gebouwd 

en er is nog werk aan de winkel om onze buren, de bewoners van de omringende wijken, naar 

KANAL - Centre Pompidou te doen komen. Het moeilijkste is om de mentaliteit van de mensen 

te wijzigen, hoe ze zich geïntimideerd kunnen voelen door het aura van ‘culturele instelling’ van 

KANAL - Centre Pompidou. Dat is overigens een van de redenen waarom we in de nieuwe 

architectuur de garagedeuren behouden, om deze plek te ‘desacraliseren’ en ervoor te zorgen 

dat alle Brusselaars er zich thuis kunnen voelen. We gaan dan ook allerlei bruggen slaan – zowel 

fysieke als mentale – aan de hand van werkprojecten met jonge kinderen, onder meer in samen-

werking met het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek. We hopen dat, als we 

de kinderen enthousiasmeren, hun ouders ook zullen volgen. 

 

En wat gebeurt er na afloop van het festival KANAL? 

Deze zomer maken we het hele complex leeg: de kunstwerken, de installaties, de tijdelijke 

structuren, ... Begin augustus gaan de saneringswerkzaamheden en de asbestverwijdering in de 

garage van start. Maar in april volgend jaar gaan we (zoals gezegd en dankzij de extra financiering 

door het Gewest in het kader van het beheerscontract) weer open voor een nieuw experimenteel 

concept, dat we ‘Showroom 2020’ noemen. Op de verschillende verdiepingen van de Showroom 

presenteert dan één artiest werk dat speciaal voor de gelegenheid wordt gecreëerd. Tegen die tijd 

wordt gestart met de ruwbouw en met de sloop van het kantoorgebouw, waar de Stichting KANAL 

momenteel is gehuisvest.  

Van eind 2020 tot eind 2022 vinden diverse ‘extra muros’-experimenten plaats: evenementen die 

we op partnerlocaties gaan organiseren.  

In 2023 heropent KANAL - Centre Pompidou in de vorm van een levendige culturele ‘stad’, met 

een grote openbare ruimte die 7 dagen per week vrij toegankelijk zal zijn voor allerlei 
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cultuuractiviteiten en met daarnaast twee kunstinstellingen: een museum voor moderne en 

hedendaagse kunst en een architectuurmuseum. 

Waar het op neerkomt, is dat KANAL - Centre Pompidou geen museum is met publieke ruimtes 

eromheen, maar wel een toegankelijke openbare ruimte waar culturele instellingen en initiatieven 

plaatsvinden. 

 

Nog een woord over de totstandkoming van de KANAL-collectie. Hoever staat u daarmee? 

De collectie krijgt stukje bij beetje vorm en we zullen in 2019 ook weer werken kopen. We hebben 

een jury die de aankoopcriteria ontwikkelt en implementeert. Het plan is om hedendaagse werken 

uit de 21ste eeuw aan te kopen die de culturele diversiteit van Brussel weerspiegelen. De 

‘aangekochte’ KANAL-verzameling zal dus een hedendaags karakter hebben; en om het moderne 

deel aan te vullen zullen we een beroep doen op onze diverse partners in het Brussels Gewest, in 

België en in het buitenland. In elk geval beschikt onze partnerorganisatie Centre Pompidou over 

een catalogus van 125 000 werken waaruit we kunnen putten, maar een andere mogelijkheid is dat 

het federale niveau en de gemeenschappen werken uitlenen. Zo zouden we in staat moeten zijn 

om vanaf 2023 boeiende en bedachtzame evenementen voor te stellen. 
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3. KANAL BRUT IN CIJFERS 
 
KANAL Brut, dat was: 

• 21.100m² tentoonstelling met een parcours van meer dan 4km 
• 1,8km kabelgoten 
• 10km houten daksparren voor de protostructuur van het House 3 
• Bijna 100 evenementen, ofwel één om de 4 dagen 
• 343 dagen opening voor het publiek op 14 maanden  
• 33 ontwerpers die de kans kregen om hun producten te exposeren en te verkopen 

in KANAL Store en 11.211 stukken verkochten 
Maar ook: 

• Meer dan 3.000 tentoongestelde werken  
• 21 voorgestelde expo’s door en met het Centre Pompidou (16) en CIVA (5) 
• 13 tentoonstellingen georganiseerd door partners in de ruimten van KANAL - 

Centre Pompidou 
• Meer dan 60 verschillende performances geprogrammeerd in de ruimtes 
• Partnerships met tientallen Brusselse culturele actoren 
• 130 studenten in architectuur-residence voor het schooljaar 2018-2019 

(INTERFACULTY LAB) 
• Met het CIVA, 21 architectuurconferenties en 18 jurydagen architectuur  

En vooral: 
• 402.916 bezoekers die langskwamen tijdens deze 14 maanden  
• Onder hen ongeveer 250.000 Brusselaars 
• 799 geleide bezoeken voor 18.008 deelnemers 
• 7.274 personen beleefden de ervaring van De Filmfabriek (meer dan 700 films 

gemaakt!) waarvan ongeveer de helft jongeren onder  de18 jaar   
• Meer dan 8.000 bezoeken met de museumpass (4e meest bezochte museum in 

België) 
En tenslotte: 

• Gemiddeld 28.000 stappen/dag voor onze museumverantwoordelijken 
• 200 plaids aan het begin van de koude periode – ongeveer 50 op het einde   
• 36 verloren paraplu’s  
• Een team van 18 personen om de winkel te runnen!  

 
  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 10 

  



   
 

KANAL – Centre Pompidou 11 

4. QUOTES 
 
 
Al 14 maand! Als Voorzitter van de KANAL Stichting kijk ik met bewondering naar de 
bewandelde weg en het geleverde werk. Ik ben ontroerd als ik denk aan de talrijke 
tentoonstellingen en performances voorgesteld tijdens deze 14 maanden KANAL Brut. 
KANAL – Centre Pompidou is geboren uit de samenwerking met Centre Pompidou, CIVA en 
de Brusselse culturele scene en heeft intussen ontegensprekelijk zijn plaats en legitimiteit 
verkregen in een culturele wereld in volle opgang. 
 
De specifieke dynamiek van onze mooie instelling heeft Brussel doen stralen, zowel in België 
als in het buitenland, wat me bijzonder fier maakt. 
Bedankt dus aan allen die dit avontuur mee mogelijk gemaakt hebben: bedankt aan het 
Gewest, onze partners, sponsors, mecenassen, bezoekers en last but not least bedankt aan 
de leden van de KANAL Stichting. 
 
Michèle Sioen, Voorzitster van de Stichting KANAL 
 
 
Met KANAL – Centre Pompidou wilde ik Brussel een museum voor moderne en hedendaagse 
kunst bieden, een plaats die in het teken staat van cultuur en uitwisselingen, voor iedereen 
toegankelijk is, Brusselse creativiteit in de kijker plaatst en de culturele aantrekkingskracht van 
de hoofdstad versterkt. Na veertien maanden KANAL BRUT kunnen we spreken van een waar 
succes. Inmiddels hebben namelijk al meer dan 400.000 bezoekers de weg gevonden naar 
deze nieuwe trekpleister en zijn er tal van partnerschappen opgezet! KANAL – Centre 
Pompidou heeft ontegensprekelijk zijn plaats gevonden in het Brusselse cultuurlandschap. 
De Brusselaars hebben zich deze nieuwe symbolische locatie eigen gemaakt en dat stemt mij 
zeer tevreden. 
 
Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 
KANAL Brut is voor Centre Pompidou een avontuur dat vol passie wordt geleefd, een 
verrijkende uitwisselingservaring die bepalend zal zijn voor de toekomst van de plek.  
 
Serge Lasvignes, Voorzitter van Centre Pompidou 
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5. TEKST BERNARD BLISTENE 
 
Gedurende veertien maanden heeft de Stichting KANAL samen met het Centre Pompidou 
de basis gelegd voor het toekomstig Museum van Hedendaagse Kunst van Brussel, dat na 
tweeënhalf jaar werken zijn deuren zal openen eind 2023. 
 
Het uitzonderlijke succes van deze pluridisciplinaire voorvertoning met tentoonstellingen, 
voorstellingen en performances heeft de directie ertoe aangezet om het gebouw voor een 
deel open te laten tijdens de werken en een origineel project voor te stellen tussen april en 
november 2020. 
 
Zo zal een kunstenaar een groot systeem ontwerpen over alle verdiepingen van het gebouw 
die toegankelijk blijven, terwijl de andere vleugel in de steigers gaat. Op ongeveer 4000 
vierkante meter over vier open verdiepingen zal dit systeem, iets tussen sculptuur, 
architectuur en interieur, vier dagen per week evenementen van allerlei aard kunnen 
verwelkomen: beeldende kunstwerken, projecties, conferenties en performances zullen van 
deze site een voorsmaakje maken van elke mogelijke hedendaags experiment dat KANAL – 
Centre Pompidou wil ontwikkelen vanaf de heropening. Op die manier hopen we een gemis 
op te vullen in het hart van een internationale, kosmopolitische stad en bovendien Europese 
Hoofdstad. 
 
Dit pluridisciplinaire werk zal een ontvangst- en uitwisselingsplatform zijn, iets dat zowel 
esthetisch als functioneel gezien kan worden gedurende zeven maanden van originele 
artistieke producties en uitnodigingen, met aan het roer Bernard Blistène, huidig directeur 
van het Musée national d’art moderne du Centre Pompidou, uitgenodigd als algemeen 
curator van de tweede fase van deze voorvertoning, in samenwerking met de teams van 
Centre Pompidou en KANAL – Centre Pompidou. 
 
8 maand ontmoetingen! 
Het project heeft als doel een originele en levende activiteit te behouden tijdens de werken, 
maar ook de bijzondere dynamiek te blijven ontwikkelen die geboren is tijdens de eerste fase 
van deze langverwachte artistieke en culturele pool. 
De eerste uitdaging van KANAL – Centre Pompidou is alvast geslaagd: aan het publiek een 
voorsmaakje bieden van het toekomstig functioneren. Het onderbreken van dit momentum 
zou het Belgische en internationale publiek, dat dit initiatief met enthousiasme heeft 
verwelkomd, een dynamiek ontnemen waaraan zij een grote bijdrage leveren. Tenslotte 
noteren we dat de pedagogische dimensie van het project, de band met het jonge publiek 
en met de culturele diversiteit eigen aan de stad, een nieuwe stap zal garanderen voordat 
het zich definitief inschrijft in het institutionele weefsel van Brussel. 
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6. PARTNERS 
 

STRUCTURELE PARTNERS   
 

 
 
INSTITUTIONELE PARTNERS 
 

 
 
GEPRIVILEGIEERDE PARTNERS 
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PROMOTIONELE PARTNERS 
 

 
 
MEDIA PARTNERS 
 

 
 
TOERISTISCHE PARTNERS 
 

 
 
GEDELEGEERDE PRODUCTIE 
 

 
 
 
CULTURELE PARTNERS 
 
ADAM 
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Argos, Centre for Art and Media 
ART BRUSSELS 
BOZAR 
BRAFA 
Brussels Electronic Marathon 
Brussels Gallery Weekend 
CINEMATEK 
Collectible 
Communicating The Museum 
Conseil Bruxellois des Musées 
Design September 
DowntownBrussels.Art 
Europalia Arts Festival 
Festival International des cerfs-volants à Bruxelles 
Kunstenfestivaldesarts 
Kaaitheater 
Klarafestival 
La Villette 
L'usine de Films Amateurs de Michel Gondry 
MIMA 
Raffinerie-Charleroi danse 
WorkSpace Brussels 
 
 
ACADEMISCHE PARTNERS 
 
ERG 
ESA St Luc 
HISK 
La Cambre (Arts Visuels) 
La Cambre Horta Architecture 
St Luc Architecture 
St Lucas Architecture 
Universiteit Gent 
Université Libre de Bruxelles 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Vrije Universiteit Brussel 

 
  

CIVA & DE STICHTING KANAL BEDANKEN 
 
Tournevie, 
Frasers Property, 
Au marché noir, 
Jes Stadslabo, 
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Train Hostel, 
Makita, 
Debrunner Acifer SA Romandie, 
Getaz – Miauton, 
Ateliers Melens & Desjardin, 
Méry-Bois, 
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7. DE BELANGRIJKSTE DEELNEMERS AAN HET PROJECT 

De Stichting KANAL  

De Stichting KANAL, die in het leven werd geroepen door het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest, stelt zich tot doel de omvorming van de Citroëngarage aan het IJzerplein tot een 
goed einde te brengen en er een belangrijke culturele pool voor de hoofdstad van Europa in 
te richten. Deze bijzondere plaats zal, in samenwerking met het Centre Pompidou, zowel een 
museum voor moderne en hedendaagse kunst als een architectuurmuseum in samenwerking 
met de Stichting CIVA herbergen. Er zullen verschillende ruimtes worden voorbehouden voor 
podiumkunsten, projecties, debatten en vrijetijdsbesteding.  

Als grootste culturele instelling van Brussel, zal Stichting KANAL moderne en hedendaagse 
kunst en architectuur promoten met tentoonstellingen en diverse artistieke creaties. De 
stichting zal hierbij focussen op onderzoek en op projecten die kunst tot bij het grote publiek 
brengen.  

Gelet op de uitzonderlijke positie van Brussel als artistiek centrum, zal de Stichting KANAL 
uiteraard ook kunstenaars van eigen bodem een platform bieden. Aldus heeft ze voor de 
samenstelling van het eerste luik van haar collectie een beroep gedaan op kunstenaars uit 
het Brusselse; ze is ook van plan om dit in de toekomst verder te zetten.  

Het Centre Pompidou  

Het Centre Pompidou is een van de ‘s werelds grootste culturele multidisciplinaire 
instellingen. In Parijs herbergt het Centre Pompidou, in de emblematische gebouwen van 
Renzo Piano en Richard Rogers, een van de grootste musea en de allereerste collectie 
moderne en hedendaagse kunst van Europa, naast een onderzoeksbibliotheek 
gespecialiseerd in de kunst van de 20e en 21e eeuw.  

Het Centre Pompidou heeft het hele jaar door een uitgebreid programma met films, 
podiumkunsten en educatieve activiteiten. Daarnaast herbergt het ook een openbare 
bibliotheek en een onderzoeksinstituut voor muziek (IRCAM). De collectie van het Musée 
national d’art moderne, eveneens in het Centre Pompidou, telt vandaag meer dan 120 000 
werken en geldt wereldwijd als referentie voor de kunst van de 20e en de 21e eeuw. Het 
Musée d’art moderne heeft een mooie collectie die historisch is gegroeid, maar voert 
daarnaast ook een heel actief aanwinstbeleid en dit, zowel op het vlak van beeldende kunsten 
als van fotografie, experimentele film, nieuwe media, architectuur, design et industrieel 
prospectivisme.  

Dit uitwisselingsplatform tussen maatschappij en actuele kunst krijgt elk jaar meer dan 3 
miljoen bezoekers over de vloer. Het Centre Pompidou stelt zich, samen met de kunstenaars 
van alle disciplines, tot taak om de kunst van de 20e en de 21e eeuw toegankelijk te maken 
voor een steeds breder wordend publiek.  
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Het Brussels Architectuurcentrum CIVA  

Het CIVA is tegelijkertijd een museum, een archief, een bibliotheek en een ontmoetings- en 
discussieplek voor liefhebbers van hedendaagse en moderne architectuur, 
landschapsarchitectuur en het stedelijke ecosysteem, in Brussel. Het centrum organiseert het 
hele jaar door tentoonstellingen, conferenties, debatten, geleide bezoeken, 
boekvoorstellingen en kinderactiviteiten. De activiteiten van het CIVA gaan door te Elsene, 
dichtbij Flagey, en in KANAL – Centre Pompidou.  
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Communication & Sponsoring 
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Marie de Ganay - E-Communication & Community Officer 
+32 470 71 44 08 
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