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1. PERSBERICHT 

KANAL – Centre Pompidou 

Een voorproefjaar: 5 mei 2018 > juni 2019 

Opening 5 mei 2018 

Op 5 mei opent KANAL -  Centre Pompidou de deuren van de voormalige 

Citroëngarage te Brussel voor een programmering die een voorproef geeft 

van de ‘Culturele stad’ in wording die onder meer het toekomstige Museum 

voor moderne en hedendaagse kunst zal huisvesten. Dertien maanden lang 

kan het publiek het mythische gebouw ontdekken, vóór de start van de 

werkzaamheden, aan de hand van diverse kunst-  en 

architectuurtentoonstellingen, grote installaties en tien nieuwe creaties van 

Brusselse kunstenaars. En niet te vergeten: er staan ook allerlei optredens op 

het programma, in coproductie met de Brusselse culturele spelers.  

Met KANAL, een ambitieus project van het Hoofdstedelijk Gewest, krijgt Brussel een 

multidisciplinair kunstencentrum dat past bij de hoofdstad van Europa. In het kader van een 

10-jarig partnerschap met Centre Pompidou gaat het gebouw van 35.000 m2 niet alleen 

onderdak bieden aan een museum voor moderne en hedendaagse kunst, maar ook aan de 

CIVA Stichting. Daarnaast is openbare ruimte voorzien voor allerlei formele én informele 

kunstvormen, waaronder de podiumkunsten.  

Tijdens deze dertien maanden durende voorproef verandert de voormalige Citroëngarage 

in een experimenteel platform dat openstaat voor discussies over de uitdagingen van het 

toekomstige museum. De recent vrijgekomen – en in de oude staat gelaten – gigantische 

ruimte wordt het theater van een multidisciplinaire programmering. Het diverse aanbod zal 

inspelen op de identiteit van de plek – haar unieke esthetiek, die typerend is voor de 



   

 

 

 4 

industriële architectuur van de jaren ‘30, maar ook het menselijke en sociale verhaal, dat 

voelbaar is in de werkplaatsen en kantoren. Bernard Blistène, directeur van het Musée 

national d’art moderne – Centre Pompidou, is de curator van dit voorproefjaar, dat is 

geprogrammeerd met aandacht voor de integratie in de wijk en in samenspraak met de 

Brusselse partners. Een breed publiek krijgt zo de kans om op één locatie te proeven van 

een ongekend divers cultureel aanbod.  

Daarnaast programmeert KANAL op het ritme van de Brusselse cultuurkalender ook 

podiumkunsten in partnerschap met o.a. Kunstenfestivaldesarts, BOZAR, Festival 

Performatik en de Beursschouwburg, of nog Flagey, Botanique, Kaaitheater, La Raffinerie 

(Charleroi danse) en de AB. 

 

Praktische info 

www.kanal.brussels 

Toegang: Akenkaai, 1000 Brussel 

Openingsweekend: 05.05.2018 12:00 > 06.05.2018 20:00 | NON STOP 

Prijs tijdens het openingsweekend: 5€ 

Prijzen: 14€ - tentoonstellingen 

    10€ - voorstellingen/performances 

          19€ - voorstellingen/performances + tentoonstellingen  
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2. QUOTES 

 

« Als Voorzitter van de Stichting KANAL ben ik uitermate verheugd met de opening van ons 

huis, ons KANAL, in dit jaar met een uitermate interessant voorprogramma. Dit project is 

ontstaan uit de samenwerking met onze partners, het Parijse Centre Pompidou, het CIVA en 

de Brusselse cultuurwereld.  Deze nieuwe cultuurpool koestert de grote ambitie om Brussel 

in het buitenland te laten schitteren, terwijl het ook toegankelijk en gewaardeerd zal worden 

door medeburgers en bezoekers van over de hele wereld. » 

Michèle Sioen, Voorzitter van de Stichting KANAL  

 

« Het aanloopjaar dat vandaag van start gaat in de eigenlijke garage, zal vooral het begin 

inluiden van wat een belangrijk onderdeel moet worden van het toekomstige museum voor 

moderne en hedendaagse kunst, namelijk: bestellingen plaatsen bij Brusselse ontwerpende 

kunstenaars om zo een KANAL-collectie aan te leggen en op die manier de inwoners van 

ons Gewest een erfgoed na te laten, dat bestaat uit eigentijdse Brusselse creaties van de 

21ste eeuw en hopelijk ook nog de eeuwen daarna. » 

Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 

« Met deze nieuwe cultuurpool, deze levens-en emancipatieruimte op een locatie vol 

geschiedenis en herinneringen, wordt ook een stukje Europa gecreëerd. Door de 

vereniging van twee culturele instellingen - de Stichting Kanal en het Centre Pompidou – 

komen ook twee landen samen. Onze landen: België en Frankrijk! Ik zie in dit project méér 

dan een gewone samenwerking : het is een Europees avontuur. Een avontuur van 

solidariteit, vrijheid en creativiteit. » 

Françoise Nyssens, Minister van Cultuur van de Frans Republiek   
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« Kanal vormt een belangrijke cultuurinvestering in wat een prachtig project met ambitie 

wordt, dat enorm zal bijdragen tot de stedelijke ontwikkeling van Brussel tot internationale 

kunstenstad. Daarom investeert ook de Vlaamse Gemeenschap in een samenwerking, via de 

lokale Brusselse jonge hedendaagse scene in de beeldende kunst en een dans- en 

muziekprogrammatie door onze Vlaamse en Franstalige cultuurhuizen. » 

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur en Brusselse aangelegenheden 

 

« Als Minister voor de Promotie van Brussel binnen de Fédération Wallonie-Bruxelles is het 

mijn opdracht van Brussel op nationaal en internationaal niveau te promoten. Het doel is de 

uitstraling en de naamsbekendheid van de stad te vergroten. Een centrum voor moderne en 

hedendaagse kunst is daar een ideaal instrument voor. De laatste jaren hebben zich hier 

vele kunstgaleries en internationaal erkende kunstbeurzen gevestigd, waardoor Brussel een 

vooraanstaande plaats heeft verworven in de wereld van de hedendaagse kunst en een 

internationaal publiek aantrekt. De stad was daarom nodig toe aan een centrum voor 

moderne en hedendaagse kunst die die naam waardig is. Het is een speerpuntproject voor 

de internationale culturele uitstraling van Brussel. » 

Rachid Madrane, Minister voor de Promotie van Brussel - Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

« De Citroëngarage in zijn « ruwe » staat inpalmen was een grote primeur voor het Centre 

Pompidou, en ook een heuse uitdaging. Maar deze uitdaging zijn we met passie 

aangegaan. Dankzij het samenbrengen van onze collecties en die van dit historisch beladen 

gebouw dat verankerd staat in de stad, willen wij, samen met de Stichting Kanal en het rijke 

cultuurleven in Brussel, een sterk teken geven van onze wil om een origineel en uniek 

verhaal te schrijven. Deze voorprogammatie betekent voor ons de proloog van een 

gemeenschappelijk avontuur en geeft ook de toon aan van dit avontuur. Samen willen we 

een nieuwe manier ontwikkelen om artistieke emoties te delen, om interdisciplinariteit en 

interactie tussen de vele cultuuractoren aan te moedigen, en cultuur levendig te houden op 

het ritme en in de geest van een open, genereuze stad. » 

Serge Lasvignes, Voorzitter van het Centre Pompidou 
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3. ALGEMENE VOORSTELLING 

 

Dertien maanden lang wordt de voormalige Citroëngarage op resoluut experimentele wijze 

omgevormd tot een open platform waarbij wordt nagedacht over de uitdagingen van het 

toekomstige museum. Een multidisciplinair programma ontvouwt zich in de grootse 

ruimten, die hun vroegere functies verloren, maar er wel nog bijliggen als toen.  

Veel projecten verwijzen naar de identiteit van deze plek en naar de unieke esthetische 

kwaliteiten die typisch zijn voor de industriële architectuur uit de jaren 1930. Maar ze 

verwijzen ook naar de menselijke en sociale geschiedenis die in elke werkplaats, atelier en 

kantoor, voelbaar aanwezig is. Dit voorbereidende jaar hecht veel belang aan de integratie 

binnen het stedelijke weefsel en aan de dialoog met Brusselse partners. Dit jaar wil een 

voorafspiegeling zijn van een uniek en divers cultureel aanbod, waarbij een breed publiek 

toegang krijgt tot één en dezelfde plek.  

 

Een programma bedacht in functie van de context 

De voormalige Citroëngarage is een juweeltje van de industriële architectuur in het Brussel 

van de jaren 1930 én herinnert ook aan het arbeidersverleden.  

Het programma van dit voorbereidende jaar wordt dan ook, onder toezicht van het 

Commissariaat-Generaal van Bernard Blistène, directeur van het Musée National d'Art 

Moderne van het Centre Pompidou, opgebouwd rond deze twee belangrijke feiten. 

Optredens, voorstellingen en concerten in situ, die deze ruimte aftasten en inpalmen, 

worden tot stand gebracht in samenwerking met de culturele actoren binnen het actieve 

Brusselse cultuurleven.  

In elk stukje van dit gebouw schuilt wel een tentoonstelling. Je ontdekt vele artistieke parels 

maar je kan ook gewoon rondkuieren in dit unieke gebouw. De esthetische kwaliteiten van 

deze plek, die je vooral goed voelt op de eerste verdieping van het atelier, worden 

benadrukt door de aanwezigheid van grote werken zoals het Maison tropicale van Jean 

Prouvé, PAO II van Toyo Ito, Het Paviljoen van Ross Lovegrove of Oued Laou van Martial 
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Raysse. Ze maken allen deel uit van de collecties van het Centre Pompidou. De 

tentoonstellingen en installaties willen zoveel mogelijk mensen bereiken en raken. Deze 

grote werken vormen de kern van een ad hoc programma. Het Maison tropicale bv. zet aan 

tot een bredere reflectie over kolonialisme; Toyo Ito's werk staat stil bij het begrip stedelijke 

mutaties, ... 

Ook de sociale geschiedenis van de garage krijgt een plek in de verschillende werkruimten : 

tentoonstellingen blazen de oude ateliers, kantoren, keukens en vestiaires nieuw leven in. 

De carrosseriesector brengt vanaf mei 2018 een uitgebreide tentoonstelling met sculpturen 

en metalen ontwerpen, waaronder enkele meesterwerken uit de collectie van het nationaal 

museum voor moderne kunst – Centre Pompidou. 

De vroegere administratieve en commerciële kantoren worden ingepalmd door projecten 

die verwijzen naar dat verleden. In de vestiaires, de keuken en de eetkamer van het 

personeel wordt stil gestaan bij vragen rond sociale identiteit. De muren van de ruimte 

waarin auto’s werden afgeleverd bevatten nog steeds de kleuren van de vorige eigenaars. 

Deze ruimte wordt nu omgetoverd tot een enorme tentoonstellingszaal voor 

designobjecten uit de collecties van het museum, uitgekozen om hun kleur ... rood en wit. 

Ruimer gezien dient de stedelijke context van de garage als ondersteuning voor artistieke 

voorstellen waarbij gemeenschappen uit alle windstreken worden betrokken. L’Usine de 

films amateurs van Michel Gondry staat een jaar lang op het gelijkvloers van het atelier, wil 

sociale banden smeden en zoveel mogelijk artistieke creaties samenbrengen. De inwoners 

van het Brusselse Gewest worden dan ook warm uitgenodigd om hun eigen film te komen 

draaien in het poëtische universum van deze cineast. 

 

Multidisciplinaire programma op het tempo van de Brusselse kalender 

Het programma is zo ontworpen dat het aansluit bij de hoogtepunten van het culturele 

seizoen in Brussel, het Kunstenfestivaldesarts, de Designmaand, het festival Performatik... 

Het weerspiegelt de multidisciplinaire dimensie van dit project, onder de auspiciën van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in coördinatie met het Centre Pompidou. Voor de 
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tentoonstellingen moet er uiteraard rekening worden gehouden met de huidige 

bewaaromstandigheden van deze "brute" ruimte. Ook beeldhouwkunst, installaties, 

fotografie, film, video, design en architectuur, bewegende lichamen… krijgen een 

prominente plaats.  

Het beeld in al zijn mogelijke vormen krijgt een volwaardige plaats in een interpellerend 

tentoonstellingsprogramma op de laatste drie verdiepingen van de voormalige showroom. 

In een eerste tentoonstelling wordt stil gestaan bij de overgang van oppervlakte naar 

volume aan de hand van een dialoog tussen kunstenaarsfilm en minimalistische 

beeldhouwkunst. In een andere expo ontstaat een dialoog tussen pyrotechniek en film 

waarbij de bezoekers volledig worden onderdompeld in de geschiedenis van 

geprojecteerde beelden. Ter afsluiting komt de thematiek rond oriëntatie aan bod, een 

onderwerp dat past in de bovenmatige afmetingen van deze plek. 

In dezelfde dynamiek en voorafspiegeling van de toekomstige activiteiten van dit 

kunstencentrum, brengt het CIVA architectuurtentoonstellingen en -ontwerpen in de 

ontvangstruimten van het gebouw.  Het meubilair daar mag door het publiek worden 

gebruikt waardoor gezellige ontmoetingsruimten ontstaan. Op het gelijkvloers en op de 

eerste verdieping van de showroom is er een workshop rond «bouwen van constructies». 

Deze nieuwe ruimtes zijn uiteraard ook bijzonder goed geschikt voor een hedendaagse 

benadering van de podiumkunsten. Optredens krijgen dus een primordiale plaats in de 

programmatie. Er worden scènes opgebouwd, zoals de grappige Beaubourg La Reine van 

Sophie Perez en Xavier Boussiron. Regelmatig zullen hier voorstellingen, concerten en 

performances plaats vinden. Vele projecten, voorstellingen en creaties worden opgestart in 

samenwerking met de bestaande Brusselse podiumkunsten en theaterstructuren en krijgen 

een plek in het centrum van deze voormalige Citroëngarage. Met de heel eigen architectuur 

en geschiedenis betekent deze plek een stimulans voor hedendaagse creaties. Daarnaast 

zal er ook een rijk en gevarieerd muzikaal programma worden opgesteld in samenwerking 

met de belangrijkste muziekorganisatoren en -kenners in Brussel. Tijdens dit 
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voorprogramma wil KANAL - Centre Pompidou een hulpmiddel zijn voor en ten dienste van 

creatie en kunstenaars, door het aanbieden van geweldige werk- en creatieruimten. 

 

Een programma verankerd in de Brusselse kunstwereld 

Gedurende dit aankondigend jaar kregen een tiental kunstenaars die in Brussel wonen en 

werken een opdracht. Dit programma wordt geleidelijk aan onthuld, vanaf de opening. De 

kunstenaarsprojecten passen in het voorprogramma en de architectuur van deze plek. De 

projecten werden geselecteerd door een commissie, bestaande uit Bernard Blistène, 

Laurent Busine, Philippe Van Den Bossche en diverse actoren uit de Belgische kunstwereld. 

Zoals u dus ziet worden vele artistieke projecten ontwikkeld in samenwerking met het 

Centre Pompidou en verschillende actoren uit het Brusselse culturele leven, zoals het 

Kunstenfestivaldesarts, Flagey, het Kaaitheater, la Raffinerie, Bozar en workspacebrussels, 

het ADAM Brussels Design Museum, en nog vele anderen. Zij zullen ertoe bijdragen dat 

KANAL - Centre Pompidou een ruimte wordt die openstaat voor dialoog en uitwisseling. De 

in situ projecten zullen de toekomstige roeping van KANAL – Centre Pompidou 

benadrukken : een open plek zijn, diversiteit rond hedendaagse praktijken stimuleren en 

Brussel een internationaal platform bieden, noodzakelijk voor een Gewest, de hoofdstad 

van de Europese Unie. 
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4. TENTOONSTELLINGEN  

4.1. DE TENTOONSTELLINGEN  

 

 

De filmfabriek van Michel Gondry – 05.05.2018 > 10.06.2019 

Plaatstaal – 05.05.2018 > 10.06.2019 

Station to station – 05.05.2018 > 10.06.2019 

Onderwerp: Burelen – 05.05.2018 > 05.07.2018 

De plaats van de film – 05.05.2018 > 05.07.2018 

Le Lion, sa cage et ses ailes – 05.05.2018 > 03.09.2018 

Walk the Chair – 05.05.2018 > 12.11.2018 

Rood en wit – 05.09.2018 > 07.01.2019 

Identiteit / (Anders)zijn – 05.09.2018 > 07.01.2019 

HOUSE 3 by Alice –  vanaf 30.05.2018 

Studentenontwerpen –  vanaf 01.07.2018 

As Found –  vanaf 05.05.2018 
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§ DE FILMFABRIEK VAN MICHEL GONDRY 

 

In navolging van Jack Black en Mos Def in de film Be Kind Rewind, nodigt de Filmfabriek 

iedereen uit om in een recordtempo een volledige film te maken, in de speciaal daarvoor 

nagebouwde opnamestudio.  

Het maken van de film verloopt volgens een eenvoudige methode, uitgewerkt door de 

Franse regisseur Michel Gondry. Na een eerste bezoek aan de studio en de accessoire-

afdeling, kunnen groepjes van telkens 5 tot 15 personen tot actie overgaan. De groep 

doorloopt alle fases van de filmcreatie: van het scenarioschrijven en de casting over het 

draaien tot het ter plaatse realiseren van special effects. Een filmopleiding is absoluut niet 

nodig. Het is de bedoeling dat mensen geïnitieerd worden in de verschillende aspecten van 

de filmindustrie. De decors en de machinerie die nodig zijn om binnen- en buitenopnames 

te simuleren, maken het mogelijk om alle soorten verhalen te draaien. Al het materiaal staat 

ter beschikking van de groep die op eigen houtje aan de slag gaat en drie uur later met een 

DVD op zak de studio verlaat. 

 

Deze activiteit is gratis en toegankelijk voor iedereen. 

 

Een project van de Service des cinémas, Direction du développement culturel,  

Centre Pompidou. 

 

Data  
5 mei 2018 – 10 juni 2019 
Plaats 
Dienst Elektro – Gelijkvloers 
 
http://www.usinedefilmsamateurs.com 
#ufagondry 
#hmfgondry  
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§ PLAATSTAAL 

 

Of het nu geplooide of geperforeerde platen zijn, nopjes- of golfplaten, metaal kon van bij 

het begin tegemoetkomen aan de vereisten van de moderne sculptuur. 

Metalen sculpturen nemen de plaats in van de auto’s. Tussen mei 2018 en juni 2019 

wisselen verschillende beelden elkaar af in de carrosserie-afdelingen van de vroegere 

garage. De expo is een hulde aan enkele hoogtepunten van de rijke geschiedenis van deze 

plek. Plaatijzer, zeer gewaardeerd voor zijn constructieve eigenschappen, kan vele vormen 

aannemen en werd al uitvoerig getest door grote voorgangers als Julio Gonzalez of Antoine 

Pevsner. Na de jaren 1950 kreeg dit materiaal tal van esthetische toepassingen, al dan niet 

met een conceptuele dimensie. Het werd onder meer gebruikt voor kinetische constructies, 

assemblages of minimalistische structuren. Er is steeds een nauwe band geweest tussen 

metaal en kunst. 

 

Een project van Nicolas Liucci-Goutnikov, Musée national d’art moderne, Centre Pompidou. 

 

Data 
5 mei 2018 – 10 juni 2019 
Plaats 
Carrosserie – Gelijkvloers 
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§ STATION TO STATION 

 

Jean Prouvé, La maison tropicale, 1953 

De in Afrika gebouwde Tropische woningen van Jean Prouvé hebben nooit het statuut van 

de modelwoning overstegen. Ze staan symbool voor de misnoegde industriële productie 

van Jean Prouvé en voor zijn doorgedreven denken over huisvestingsstandaardisatie en 

prefabricage.. De tropische prefab woning gaat een dialoog aan met de structuur van de 

werkplaats. 

 

‘Autour de la Maison tropicale’: een filmisch en discursieveprogramma  

Van mei 2018 tot juni 2019 zal de presentatie van de tropische woning gepaard gaan met 

een filmisch en discursieve programma, dat een hedendaagse kritische blik werpt op de 

esthetische en historische aspecten van de Europese koloniale geschiedenis. 

 

Een project van Jonathan Pouthier en Diane Toubert, Musée national d’art moderne,  

Centre Pompidou. 

 

 

Toyo Ito, Pao II : A Dwellings for the Tokyo Nomad Women, 1989 -  2017 

Pao II is een broos, bijna virtueel toevluchtsoord om te ontsnappen aan de verslindende 

invloed van de Japanse metropolen. Het werk, dat in een van de vultrechters van de 

werkplaats tentoongesteld is, toont de eigenschappen van de nomadische woning en prijst 

het gebruik aan van lichte structuren om open ruimtes te creëren, die geschikt zijn voor alle 

actviteiten van het dagelijkse leven. 
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Ross Lovegrove, Pavillon Lasvit Liquid Kristal, 2012 

Dit glazen paviljoen, dat het midden houdt tussen architectuur en digitaal design, doet de 

toeschouwer door zijn golvende wanden twijfelen aan zijn vloeibare en/of vaste staat. Het 

doet hier dienst als ‘prospectiekabinet’, met werk van jonge designers die de 

mogelijkheden van de nieuwste digitale technologieën verkennen. 

https://www.lasvit.com/ 

 

Martial Raysse, Oued Laou, 1971/2014 

In 1971 ontwikkelde Martial Raysse een ‘environment’ herinnerend aan wadi’s in 

woestijngebieden. Deze contemplatieve audiovisuele installatie roept het avontuur op van 

de commune waarin Raysse zich in de jaren zeventig in Marokko had gestort. 

 

La Ribot, Walk The Chair, 2010 

Deze installatie bestaat uit een vijftigtal plooistoelen met gebrandschilderde citaten van La 

Ribot. De stoeltjes mogen door het publiek worden gebruikt. Ze nodigen de bezoeker uit 

tot een ludieke bewustwording van de rol die hij zelf in de museumruimte speelt. 

 

Data 
5 mei 2018 – 10 juni 2019 
5 mei 2018 – 12 november 2018: La Ribot 
Plaats 
Werkplaats – 1ste verdieping 
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§ ONDERWERP: BURELEN  

 

We hebben het genoegen onze bezoekers uit te nodigen in de volledige heringerichte 

kantoren van de vroegere Citroëngarage. Deze opstelling, die de oorspronkelijke inrichting 

respecteert, bevat werken die aan de vroegere kantoorfunctie refereren.  

Tijdens het bezoek zal men diverse voorwerpen en installaties kunnen bewonderen die de 

vroegere firma en haar administratie op een kritische of ludieke belichten. De sokkels met 

artistiek handelswaar van Haim Steinbach, de fragiele meubelsculpturen van Fischli & Weiss, 

de lichtslogans van Jenny Holzer en de schrijfmachine van Marcel Broodthaers tonen dat de 

werkorganisatie van het bedrijf in al haar aspecten een goede inspiratiebron is voor 

moderne en hedendaagse kunstenaars. Misschien een goede reden om nog eens op 

kantoor langs te gaan? 

 

Een project van Nicolas Liucci-Goutnikov, Musée national d’art moderne, Centre Pompidou. 

 

Data 
5 mei 2018 – 7 januari 2019 
Plaats 
Administratie - Gelijkvloers 
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§ DE PLAATS VAN DE FILM 

 

Het project ‘De plaats van de film’, dat over drie niveaus van de showroom loopt, 

onderzoekt de beeldende eigenschappen van de film.  

In een klassieke cinematografische vertoning komt het erop aan het toestel waarmee de film 

geproduceerd werd, te vergeten. In tegenstelling tot dit soort film wil de cinema van de 

beeldende kunstenaars de aanwezigheid van het oppervlak, het licht en de ruimte, 

bepalend voor de perceptie.. Bij de visuele paradoxen van de Amerikaan David Haxton of 

de geometrische vormen van Anthony McCall gaat het niet om als toeschouwer stil te 

blijven kijken naar een film, het is de bedoeling om tussen de bewegende beelden te 

laveren. 

 

Een project van Philippe-Alain Michaud en Jonathan Pouthier, Musée national d’art 

moderne, Centre Pompidou. 

 

Data 
5 mei 2018 – 5 juli 2018 
Plaats 
Showroom – 3de, 4de  en 5de verdieping  
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§ LE LION, SA CAGE ET SES AILES 
Armand Gatti 

 

In de vroegere kleedkamers van de Citroëngarage worden acht episodes van de film van 

Armand Gatti Le Lion, sa cage et ses ailes (1975-1976) vertoond.  

Het Centre d’animation culturelle de Montbéliard gaf Gatti de opdracht om de stad van de 

Peugeot-fabrieken te bestuderen. Deze telde het op één na hoogste aantal arbeiders van 

Frankrijk en om en bij 10 000 migranten uit alle windstreken. De regisseur en theaterman 

Gatti richt zich tot de bewoners, met de bedoeling hun woorden rechtstreeks in beeld te 

brengen. Hij lanceerde zijn project met de volgende affiche voor de arbeiders: ‘Un film, le 

vôtre’.(Een film, uw film) Hiermee nodigde hij de verschillende gemeenschappen uit om zelf 

aan het scenario te werken. Thema’s als ballingschap, taal, werk en het verlangen naar een 

eigen identiteit lopen als een rode draad doorheen de acht afleveringen. Elke cultuur wordt 

er in al haar aspecten en haar rijkdom belicht. De emigratie krijgt hierdoor een erg 

persoonlijk karakter. Gatti geeft het woord aan mensen in hun dagelijks leven, zowel thuis 

als in de fabriek. 

 

Een project van de Service des nouveaux médias et du Cabinet de la photographie, Musée 

national d’art moderne – Centre Pompidou. 

 

Data 
5 mei 2018 – 3 september 2018 
Plaats 
Vroegere kleedkamers – 1ste verdieping  
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§ ROOD EN WIT 

 

In de Citroëngarage waar vroeger afgewerkte auto’s met de kenmerkende rood-witte 

merkkleuren werden geleverd, zullen tal van designvoorwerpen in rood en wit uit de 

collecties van het Centre Pompidou en het Brussels design museum worden 

tentoongesteld.  

De rood-witte dambordvormige opstelling staat voor een hedonistische en iconoclastische 

moderniteit.. In de jaren zestig waren rood en wit, mede door de popart, de cultkleuren van 

objecten in plastic en ander synthetisch materiaal. Het vuurrood contrasteert met de witte 

minimalistische objecten en het repetitieve aspect is tekenend voor het designlandschap 

van die tijd. De werken, die het midden houden tussen industriële voorwerp  en radicaal 

design, tasten de grenzen af van kunst en architectuur. In deze ruimte is ook een 

spectaculair staaltje te zien van aerodynamisch design: een racewagen in biomorfevormen, 

startensklaar, ontworpen door Luigi Colani! 

 

Een project van de Service design et prospective industrielle, Musée national d’art moderne 

– Centre Pompidou,  in samenwerking met ADAM - het Brussels design museum. 

 

Data 
5 september 2018 – 7 januari 2019 
Plaats 
Leveringslokaal – Gelijkvloers 
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§ IDENTITEIT / (ANDERS)ZIJN 

 

In de kleedkamers, de kantine en de keuken van de vroegere Citroëngarage, daar waar 

destijds de privésfeer de professionele wereld elkaar kruisten, thematiseren foto’s, video’s 

en een film de identiteit en haar verschillende vormen zoals die door de bedrijfswereld, de 

media en de beeldtechnologie worden opgelegd.  

Enkele eenvoudige gebaren, zoals die van Vito Acconci, confronteren het lichaam van de 

kunstenaar met zijn dubbelganger en zijn spiegelbeeld. In een gesprek met de camera en in 

het kader van de feministische eisen van de jaren zeventig, onderzoeken de performances 

van Joan Jonas, Eleanor Antin, Martha Rosler en Sonia Andrade op een subtiele manier de 

stereotypes en de ideologische invloed van de media. Jeanne Dielman, de emblematische 

film van Chantal Akerman, brengt een kritisch portret van de vrouw in beeld, gespeeld door 

Delphine Seyrig, terwijl een hedendaagse fotoreeks van Rineke Dijkstra en Asaf Shoshan 

focust op kwetsbaarheid en instabiliteit. 

 

Een project van de Service des nouveaux médias, Musée national d’art moderne, Centre 

Pompidou. 

 

Data 
5 september 2018 – 7 januari 2019 
Plaats 
T-ruimte (Keuken, kantine, kleedkamers) - Gelijkvloers  
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§ HOUSE 3 BY ALICE 

 

EPFL – Lausanne 

Na de ingreep door 150 studenten van de Zwitserse Technische Universiteit (EPFL) zal de 

showroom van het Citroëngebouw nooit meer dezelfde zijn!  

ALICE is een laboratorium van het EPFL dat in de openbare ruimte onderzoek doet naar 

landschappen, stedelijke omgevingen en architectuur. Het ALICE-team en zijn studenten 

werken in samenspraak met CIVA aan een project dat aan het publiek zal worden 

voorgesteld onder de vorm van een reusachtige structuur die dwars door de verschillende 

niveaus van de vroegere showroom loopt. De prefab structuur werd door de 

eerstejaarsstudenten in Zwitserland zelf gemaakt en wordt in mei naar Brussel overgebracht. 

De collectieve interventie in de showroom heeft niet alleen geleid tot een boeiende 

uitwisseling van vaardigheden tussen de verschillende instellingen, maar wordt het 

epicentrum van een aantal activiteiten van CIVA in Kanal, waaronder workshops voor 

kinderen, tentoonstellingen, een bookshop.... Van 18 tot 29 mei zullen de Zwitserse 

studenten House 3 in KANAL monteren. Dit zal zeker niet onopgemerkt blijven! 

 

Data 
Vanaf 30 mei 2018 
Plaats 
Showroom – 1ste verdieping   



   

 

 

 22 

§ STUDENTENONTWERPEN 

 

Begin 2018 lanceerde CIVA een oproep aan de Brusselse universiteiten en hogescholen 

met het voorstel om werk van hun studenten tentoon te stellen. Er zou slechts één 

voorwaarde bestaan: de voorgestelde ontwerpen moesten betrekking hebben op het 

Citroëngebouw en zijn omgeving. Deze zomer zal men op de eerste verdieping van de 

vroegere showroom kunnen ontdekken hoe studenten architectuur, stedelijk design, 

landschapsarchitectuur, beeldende kunst en design denken en dromen over KANAL en zijn 

omgeving. 

 

 
Data 
Vanaf 1 juli 2018 
Plaats 
Showroom – 1ste verdieping   
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§ AS FOUND 

 

André Citroën droomde van een Ville miniature. Zo ontstond de Citroëngarage, een atelier 

en een showroom, die sinds de wereldtentoonstelling van 1935 een kenmerkend element 

van het Brusselse landschap is. Sindsdien heeft het gebouw diverse transformaties en 

toevoegingen doorgemaakt. As Found presenteert de sleutelperioden in zijn roerige 

geschiedenis, van zijn bouw aan het begin van de 20e eeuw, tot de zeven 

architectuurprojecten die uitgekozen werden bij een internationale wedstrijd waaraan 92 

teams deelnamen. Plannen, maquettes, historische en hedendaagse documenten getuigen 

van de plek zoals ze is, as found. De plannen voor het museum in de Citroëngarage – 

bekeken in het licht van de klassieke concepten van verandering en continuïteit – stellen 

voor om van het atelier opnieuw een atelier te maken en het gebouw opnieuw een plek van 

productie te laten worden. In deze plaats van herinnering (lieu de mémoire) staat, gezien 

vanuit een bredere stedelijke dimensie, de industriële ambitie zijn plaats af aan een artistiek 

en cultureel project: een atelier van 84 jaar oud, met een zelfbewustzijn dat staat als een 

huis. 

De zeven tentoongestelde finalisten van de architectuurwedstrijd zijn: 

51N4E / CARUSO ST JOHN ARCHITECTS 

ADVVT / AGWA / 6A 

DILLER SCOFIDIO + RENFRO / JDS ARCHITECTS 

LHOAS & LHOAS / ORTNER & ORTNER 

NOA / EM2N / SERGISON BATES 

OFFICE / CHRIST & GANTENBEIN 

OMA 

 

Data  
Vanaf 5 mei 2018 
Plaats 
Showroom   
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4.2. KUNSTWERKEN TENTOONGESTELD VANAF 05.05.2018 

 

ANDRE Carl 4 Segment Hexagon 1974 

ANT FARM Cadillac Ranch 1974 - 1980 

ARAD Ron Fauteuil Rolling Volume 1991 

ARAD Ron Fauteuil Uncut 1997 

ARAUJO Vasco O Jardim 2005 

ART & LANGUAGE Sans titre 1973 

ARTSCHWAGER Richard Book III (Laocoon) 1981 

ARTSCHWAGER Richard Triptych II 1964 

BAKKER Aldo Fat One 2015 

BELOUFA Neil Brune Renault 2010 

BLAISSE Petra Rideau "Muted Scenery" 2016 

BRECHT George Three Arrangements 1962 / 1973 

BROODTHAERS Marcel Le corbeau et le renard 1968 

BURGIN Victor Pouvoir nucléaire 1977 

BURGIN Victor Double vue 1977 

BURGIN Victor Encadrée 1977 

BURGIN Victor Phallesification 1977 

BURGIN Victor Graffitification 1977 

BURGIN Victor Patriarchitecture 1977 

BURGIN Victor Pénifices du ciel 1977 

BURGIN Victor Omnipotence 1977 

BURGIN Victor Gardien de la paix-de-l'esprit 1977 

BURGIN Victor Vols de l'imaginaire 1977 

BURGIN Victor Fausse perspective 1977 

BURGIN Victor Un espoir de cinq mots 1977 

CALDER Alexander Les Boucliers 1944 
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CÉSAR (BALDACCINI César, dit) Compression "Ricard" 1962 

CHAMBERLAIN John The Bride 1988 

CLAIRE FONTAINE Passe-Partout (Zürich) 2007 

CLOSKY Claude Brrraoumm 1995 

DÁVILA Jose Make Your Own Sunshine 2013 

DELVOYE Wim Art Farm China Limited 2006 

DELVOYE Wim Capital social 2006 

DEWASNE Jean Antisculpture 1972-1975 

DEWASNE Jean Convexe n° 1 1980 

DEWEY-HAGBORG Heather Stranger Visions. Portraits and 
samples from New York 

2012 / 2017 

DEWEY-HAGBORG Heather Stranger Visions. Portraits and 
samples from New York 

2012 / 2017 

DEWEY-HAGBORG Heather Stranger Visions. Portraits and 
samples from New York 

2012 / 2017 

DEWEY-HAGBORG Heather Stranger Visions. Portraits and 
samples from New York 

2012 / 2017 

DEWEY-HAGBORG Heather Stranger Visions. Portraits and 
samples from New York 

2012 / 2017 

DEWEY-HAGBORG Heather Stranger Visions. Portraits and 
samples from New York 

2012 / 2017 

DEWEY-HAGBORG Heather Stranger Visions. Portraits and 
samples from New York 

2012 / 2017 

DOWNSBROUGH Peter A]PART 1940 

DUCHAMP Marcel ... Pliant ... de voyage 1916 / 1964 

FALDBAKKEN Matias Untitled (Locker Sculpture #01) 2010 

DUCHAMP Marcel In Advance of the Broken Arm 1915 / 1964 

FISCHER Urs Next time I break an egg, I will 
think of you 

2004 

FISCHLI Peter, WEISS David Grosser Schrank  1987 

FISCHLI Peter, WEISS David Hocker 1987 

FISCHLI Peter, WEISS David Die Gesetzlosen 1985 

FISCHLI Peter, WEISS David Die Gewekschaft 1985 
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FASTREZ Jean-Baptiste Bouilloire 2010 

FLAVIN Dan untitled (to Donna) 5a 1971 

GATTI Armand Montbéliard 1976 

GATTI Armand Premier Mai 1976 

GATTI Armand Haraka 1976 

GATTI Armand Oncle Salvador 1976 

GATTI Armand La Difficulté d'être Géorgien 1976 

GATTI Armand La Bataille des 3 P 1976 

GATTI Armand Montbéliard est un verre 1976 

GATTI Armand La Dernière émigration 1976 

GOERITZ Mathias Pyramides mexicaines 1959 

GORILLA TAPES Lo Pay No Way 1986 

GONZÁLEZ Julio Tête en profondeur 1930 

GRIS Juan (GONZALES PEREZ Jose 
Victoriano, dit) 

Arlequin 1923 

HAINS Raymond Décollage 1989-1990 

HAINS Raymond Georges Pompidou 1990 

HAXTON David Bringing Lights Forward 1970 

HAXTON David Vertical and Receding Lines 1974 

HAXTON David Overlapping Planes 1975 

HAXTON David Cutting Light and Dark Holes 1974 

HAXTON David Black on White Tape 1974 

HAXTON David Black and White Drawing 1975 

HAXTON David Painting Lights 1976 

HAXTON David Painting in Object 1976 

HAXTON David Pyramid Drawings 1976 

HAXTON David Cube and Room Drawings 1976 

HAXTON David Cubes 1976 
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HAXTON David Cylinder Sphere and Solid 1977 

HAXTON David White Red and Green Lights 1977 

HAXTON David Landscape and Room 1980 

HAXTON David Painting Room Lights 1981 

HAXTON David Drawing Houses 1982 

HEATHERWICK Thomas Billet 7 -  Extrusion 5 2011 

HERPT Olivier van Vase Sediment vases 2015-2016 

HOLZER Jenny Survival Series 
(Série survivance 
Unex sign/manufacturer 1985) 

1983-1985 

HOLZER Jenny Signal électronique 1985 

HOLZER Jenny Sans Titre 1987 

HYBER Fabrice P.O.F. n° 49 Double Mask 1997 

HYBER Fabrice P.O.F. n°7 Chatouille 1988-1996 

HYBER Fabrice P.O.F. n° 147 Triple balance 2010 

HERPT Olivier van Vase Sediment vases 2015-2016 

ITO Toyo Pao II : A Dwellings for the Tokyo 
Nomad Women 

1989-2017 

JIMENEZ GARCIA Manuel, 
RETSIN Gilles 

Voxelchair v1.0 2016 

JUDD Donald Sans titre 1974-1975 

KERSELS Martin Loud House 1998 

KOSICE Gyula (FALLIK Fernando, dit) Alternance spatiale d'une demi-
sphère 

1959 

KOSICE Gyula (FALLIK Fernando, dit) Architecture de l'eau mobile dans 
une demi-sphère 

1963 

LA RIBOT Walk The Chair 2010 

LARDERA Berto Rythme contrôlé 2 1951 

LEWITT Sol 5 Part Piece (Open Cubes) in Form 
of a Cross 

1966-1969 

LICHTENSTEIN Roy Hot Dog 1964 
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LOVEGROVE Ross Pavillon Lasvit LiquidKristal 2012 

LOVEGROVE Ross Luminaire Cosmic Landscape 2009-2011 

LOVEGROVE Ross Chaise Supernatural 2005-2008 

LOVEGROVE Ross Chaise Go 1998-2001 

MABUNDA Gonçalo O trono de um mundo sem 
revoltas 

2011 

MANNA Jumana Blessed, Blissed, Oblivion 2010 

MATTA-CLARK Gordon Fresh kill 1972 

MCCALL Anthony Long Film for Four Projectors 1974 

MCCALL Anthony Travelling Wave 1972 

MORRIS Robert Slow Motion 1969 

MORRIS Robert Card File 11.07.1962- 31.12.1962 

MUCHA Reinhard Gladbeck 1985 

NAUMAN Bruce Dance or Exercice on the 
Perimeter of a Square 

1967-1968 

MUNTADAS Antoni Slogans 1987 

NEWSON Marc Chaise Alufelt Chair 1993 

OROZCO Gabriel La DS 1993 

PAGÈS Bernard L'Abri de jardin 1970 

PEVSNER Antoine Colonne de la paix 1954 

PARR Martin Ljubljana, Slovénie 2004 

PEVSNER Antoine Sens du mouvement d'une 
construction spatiale 

1956 

PLUMMER FERNANDEZ 
Matthew 

Digital Natives 4 2012 

POSENENSKE Charlotte Faltung 1966 

PROUVÉ Jean Maison tropicale, prototype de 
Brazzaville 

1953 

PROUVÉ Jean Maison tropicale, prototype de 
Brazzaville 

1953 

PUGNAIRE Florian Paramnesis 2011 
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RAUSCHENBERG Robert Oracle 1962-1965 

RAYSSE Martial Oued Laou 1971 / 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 1.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 1.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 2.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 2.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 2.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 2.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 2.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 2.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 2.0 2014 

SABIN Jenny PolyBrick 3.0 2014 

SANDBACK Fred Untitled (Black Triangle) 1988 

SASNAL Wilhelm Marfa 2005 

SCHÖFFER Nicolas Chronos 8 1967 

SCHÖFFER Nicolas Sculptures, projections, peintures 1956 

SCHÜTTE Thomas Grosser Geist Nr.7 1996 

SÉCHAS Alain Le mannequin 1985 

SERRA Richard Frame 1968 

SHIRREFF Erin Sculpture Park (Tony Smith) 2006 

SOTTSASS Ettore Maquette spatiale 1947 

stanley brouwn Trois pas = 2587 mm 1973 

STARLING Simon Work, Made-ready, In Light of 
Nature 

2003 

STEINBACH Haim Exuberant relative #1 1986 

STENBERG Vladimir A., 
STENBERG Gueorgii A. 

Appareillage spatial, KPS11 1919 / 1973 

STUDIO SWINE Meteorite Shoes 2014 

TAKIS (VASSILAKIS Panayotis, dit) Long mur magnétique 1985 
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TAYOU Pascale Marthine Open Wall 2010 

TINGUELY Jean L'enfer, un petit début 1984 

TRIOZZI Claudia Five years  

TROCKEL Rosemarie Hair 1997 

TROUVÉ Tatiana Polder 2001 

UNFOLD Skafaldo side table 2015 

VANDER KOOIJ Dirk EndlessCHAIR. Natural 2010 

VASARELY Victor Hommage à Malevitch 1963 

WEST Franz Auditorium 1992 

WURM Erwin One Minute Sculptures 1997-1998 

YOUNG Carey Everything You've Heard Is Wrong 1999 
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4.3. KUNSTWERKEN TENTOONGESTELD IN KANAL DIE NOG NOOIT 

EERDER GETOOND WERDEN IN CENTRE POMPIDOU 

 

 
Réunion des Musées Nationaux/Agence 
photographique de la Réunion des 
Musées Nationaux/Dist. RMN-GP 
© Adagp, Paris 

VASARELY Victor 
1906, Pécs  (Hongrie) - 1997, Paris (France) 
 
Hommage à Malevitch 
 
1963 
Aluminium 
198 x 316 x 37,5 cm 
 
Don de l’artiste à l’Etat, 1963 
Attribution, 1964 

 

 
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand 
Prévost/Dist. RMN-GP 
© Archivio Achille Castiglioni, Pier 
Giacomo Castiglioni, Pio Manzu, ©  Pier 
Giacomo Castiglioni 
 

CASTIGLIONI Achille  
1928, Milan (Italie) - 2002, Milan (Italie)  
 
CASTIGLIONI Pier Giacomo 
1913  Milan (Italie) - 1968, Milan (Italie) 
 
Table KS 4901 
 
1968 
En production de 1969 à 1974 environ 
Table basse 
ABS laqué rouge. Moulage par injection 
hauteur : 38 cm 
diamètre : 60 cm 
Diamètre base : 40cm 
Editeur : Kartell, Noviglio (Italie) 
 
Don de Kartell en 2001 
 
TENTOONGESTELD VANAF SEPTEMBER 2018 
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Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP 
© Ron Arad & Associates Ltd 

ARAD Ron 
1951, Tel Aviv (Israël) 
 
Fauteuil Little Albert 
 
2002 
Objet/Design, Fauteuil 
Résine de polyester renforcée avec un support en acier. Mousse 
de polyuréthane 
70 x 74 x 62 cm 
poids : 1,7 kg 
Editeur : Moroso, Udine (Italie) 
 
Don de Moroso en 2009 
 
TENTOONGESTELD VANAF SEPTEMBER 2018 

 

 
Reproduction photographique de l’abri 
de jardin 
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP 
©  Bernard Pagès 
 

PAGÈS Bernard 
1940, Cahors (France) 
 
L’Abri de jardin 
 
1970 
 
Tôle ondulée peinte, bois, métal, ensemble de six épreuves 
gélatino-argentiques et numériques 
210 x 130 x 90 cm 
 

 

 
André Morin/Dist. RMN-GP 
© Adagp, Paris 
 

DELVOYE Wim 
1965, Wervik (Belgique) 
 
Art Farm China Limited 
 
2006 
Mine graphite sur papier 
54,5 x 74,5 cm 
Inscr. principales :  Signé et daté en bas à droite : Delvoye 2006 
 
Donation de Florence et Daniel Guerlain en 2012 
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André Morin/Dist. RMN-GP 
© Adagp, Paris 

DELVOYE Wim 
1965, Wervik (Belgique) 
 
Capital social 
 
2006 
Mine graphite sur papier 
75 x 54 cm 
Inscr. principales :  Signé et daté en bas à droite : Delvoye 2006 
 
Donation de Florence et Daniel Guerlain en 2012 

 

 
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe 
Migeat/Dist. RMN-GP 
© droits réservés 
 

PAPST Walter 
1924, Kiel (Allemagne) - 2008, Cologne (Allemagne) 
 
Cheval à bascule 
 
1958 
Polyester renforcé de fibre de verre et ABS 
53 x 43 x 81 cm 
 
Achat en vente publique à l’ Etude Tajan en 2014 
 
TENTOONGESTELD VANAF SEPTEMBER 2018 

 

 
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey 
Laurans/Dist. RMN-GP 
©  Haim Steinbach 

STEINBACH Haim 
1944, Rehovot (Israel) 
 
Exuberant relative #1 
 
1986 
Bois laminé plastifié, plastique, métal 
64,5 x 142,5 x 38,4 cm 
Inscr. principales : au dos de l’étagère : Haim Steinbach 86 V-I-EI 
 
Don de Marie-Aline Prat en 2017 
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Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe 
Migeat/Dist. RMN-GP 
© Adagp, Paris 
 

DEWASNE Jean 
1921, Hellemmes-Lille (France) - 1999, Paris (France) 
 
Antisculpture 
de la série : Cerveaux mâles 
 
1972 - 1975 
Laque sur tôle 
196 x 188 x 70 cm 
 
Donation à l’Etat de Mme Mythia Dewasne en 2012 
Affectation au Musée national d’art moderne / Centre de création 
industrielle du 28/04/2017 

  

 
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe 
Migeat/Dist. RMN-GP 
© Adagp, Paris 
 
 

DEWASNE Jean 
1921, Hellemmes-Lille (France) - 1999, Paris (France) 
 
Convexe n° 1 
de la série : Rondes-bosses 
 
1980 
Laque sur tôle émaillée 
120 x 200 x 7 cm 
Inscr. principales :  “ Convexe n°1” / JDewasne 
Donation à l’Etat de Mme Mythia Dewasne en 2012 
Affectation au Musée national d’art moderne / Centre de création 
industrielle du 28/04/2017 

 ICARO Paolo 
1936, Turin (Italie) 
 
Foresta metallica 
 
1967 
Acier peint 
183 x 756 x 756 cm 
 
Achat en 2018 
à P420 
à la Galleria Massimo Minini 
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 HAXTON David 
1943, Indianapolis (Etats-Unis) 
 
Bringing Lights Forward 
 
1970 
Cinéma, Film 
Film 16 mm numérisé, noir et blanc, silencieux 
durée: 3 min 49 s 
6/25 
Don David Haxton en 2018 

 

 
Exposition “French Collection”, 
MAMCO, Genève (10/02-01/03) 
Ilmari Kalkkinen/Dist. RMN-GP 
©  Martin Kersels 
 
 

KERSELS Martin 
1960, Los Angeles (Etats-Unis) 
 
Loud House 
 
1998 
Bois, métal, polycarbonate, tôle ondulée, bouteilles en verre, 
clous, moniteur, vidéo (couleur et son), haut-parleurs vibrants et 
amplificateurs, isolateurs de vibration 
370 x 575 x 370 cm 
Durée de la vidéo : 13’ 
Inscr. principales :  sur certificat 
 
Achat à la Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois en 2002 
Centre national des arts plastiques 
Dépôt au Musée national d’art moderne / Centre de création 
industrielle le 04/12/2002 
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Crédit photo : (c) Centre Pompidou, MNAM-
CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP 
Copyright de l’oeuvre :  
© Martin Parr / Magnum Photos 

Martin Parr  
1952, Epsom (Royaume-Uni) 
 
Ljubljana, Slovénie, 2004 
 
Epreuve chromogène 
52 x 78,3 cm 
 
Don de Magnum Photos en 2007 
 
Collection Centre Pompidou, Paris 
Musée national d’art moderne - Centre de 
création industrielle 
 
Copyright de l’œuvre : © Martin Parr / Magnum 
Photos 

 
Crédit photo : (c) Centre Pompidou, MNAM-
CCI/Jean-Claude Planchet/Dist. RMN-GP 
Copyright de l’oeuvre :  
© Adagp, Paris, Domaine public 
 
 
 

Vladimir Stenberg 
1899, Moscou (Empire Russe) 
1982, Moscou (URSS)  
 
Gueorgii Stenberg 
 1900, Moscou (Empire Russe)  
1933, Moscou (URSS)  
Appareillage spatial, KPS11, 1919 / 1973 
 
Fer oxydé et fer chromé soudés, bois, verre, 
acier 
237 x 47 x 85 cm 
Œuvre: 82,0 x 28 x 41, socle: 155 x 47 x 85, 
socle mr: 5x110x75, (21/5/92). 
 
Achat, 1975 
 
Collection Centre Pompidou, Paris 
Musée national d’art moderne - Centre de 
création industrielle 
 
Copyright de l’œuvre : © Adagp, Paris, 
Domaine public 
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5. DE BRUSSELSE KUNSTENAARS  

 
De Stichting KANAL stelt zich ten doel elke vorm van artistieke creatie te verspreiden en te 

bevorderen via, onder meer, de oprichting van een Museum voor Moderne en 

Hedendaagse Kunst in het Citroën-gebouw (Ijzer). Tien kunstenaars die in Brussel wonen 

zijn door een onafhankelijke jury uitgekozen om elk een origineel kunstwerk te maken. 'Met 

dit opdrachtbeleid voor kunstwerken willen we de kunstcreatie in Brussel ondersteunen en 

een aanzet geven tot de toekomstige collectie van het Museum voor Moderne en 

Hedendaagse Kunst. De werken zijn vanaf 5 mei te zien, naast kunstwerken uit de 

verzamelingen van het Centre Pompidou', verheugt zich Yves Goldstein, 

bestuursverantwoordelijke van de Stichting KANAL.  

 
 
DE KUNSTENAARS GEKOZEN IN 2018 

Younes BABA-ALI (Marokko, 1986) 

Saddie CHOUA (België / Marokko, 1972) 

Raffaella CRISPINO (Italië, 1979) 

Simona DENICOLAI (Italië, 1972) & Ivo PROVOOST (België, 1974) 

Suchan KINOSHITA (Japan, 1960) 

Gabriel KURI (Mexico, 1970) 

Ariane LOZE (België 1988) 

Vincent MEESSEN (USA, 1971) 

Lázara ROSELL ALBEAR (Cuba, 1971) 

Emmanuel VANDER AUWERA (België 1982) 
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DE JURY  

Bernard Blistène, Directeur van het Musée national d’Art moderne – Centre Pompidou 

Laurent Busine, Ere-directeur van MAC’s (Grand Hornu) 

Hans De Wolf, Professor VUB 

Marie du Chastel, Coördinator en curator van het KIKK Festival 

Carine Fol,  Artistiek Directeur van Centrale For Contemporary Art  

Denis Laoureux, Professor ULB 

Sophie Lauwers, Hoofd tentoonstellingen Bozar 

Cédric Libert, Directeur hedendaagse architectuur CIVA 

Stéphanie Pécourt, Directeur van de Sint-Gorikshallen 

Alain Servais, Verzamelaar 

Phillip Van den Bossche, Directeur van Muzee (Oostende) 
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§ Younes BABA-ALI 

 

Younes Baba-Ali herinterpreteert een geluidsinstallatie uit juni 2010 die op het gelijkvloers, 

in de vroegere vestiaires staat.  

« Op uitnodiging van KANAL stelt Younes Baba-Ali voor om een  werk in situ te creëren 

waarbij verleden en toekomst van dit gebouw met elkaar worden verbonden. In de 

voormalige kleedkamers van de fabriek wil de kunstenaar de infrastructuur nieuw leven 

inblazen door de bergvakjes daar open te houden. De lockers, een collectieve herinnering 

aan de geschiedenis van het gebouw als fabriek, lijken inert te blijven. Hun passiviteit is 

echter slechts een façade wanneer bepaalde deuren zich heel langzaam beginnen te 

openen, tot op het moment deze subtiele beweging van de deuren wordt verstoord door 

het doffe bonzen van dichtslaande kluisjes. De bezoeker, die gewend is aan de inertie van 

die bergvakjes, wordt dus plots gedwongen om zijn mening opnieuw te herzien en te 

evalueren. Het nieuwe verhaal situeert zich tussen de geschiedenis van het gebouw als 

collectieve werkruimte en zijn toekomst als museum en mausoleum, een ontmoetingsplaats 

voor ter dood veroordeelde en geneutraliseerde objecten. Door revolte, door in opstand te 

komen, verzilveren de bergkastjes hun intrinsieke waarde als gastheren voor jaren van 

intieme herinneringen, als bewakers van de identiteit van de arbeidersklasse en als plaatsen 

van metamorfose, van de anonimiteit van de werknemer tot de exclusiviteit van het individu. 

Tegelijkertijd nemen ze de plaats in van de arbeiders en claimen ze hun eigen individuele 

bestaan, nu begiftigd met een eigen ziel. » 
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Younes Baba-Ali werd in 1986 in Oujda (Marokko) geboren en 
woont en werkt nu eens in Brussel en dan weer in Casablanca. 
Hij heeft deelgenomen aan verschillende internationale 
tentoonstellingen waaronder in het Haus für elektronische 
Künste (Bazel), de Kunstbiënnale in Marrakech, het 
Appartement 22 (Rabat) en Bozar (Brussel). Hij schenkt 
bijzondere aandacht aan de relatie tussen de kunst en zijn 
publiek, behandelt fenomenen als migratie, integratie en 
multiculturalisme. In de voormalige garderobe/vestiaire van de 
Citroëngarage stelt hij een in situ creatie voor die het verleden 

en de toekomst van het gebouw met elkaar verbinden. De kunstenaar blaast de plek en de 
kluizen daar nieuw leven in. Die lijken wel een eigen bestaan op te eisen. Deze bergvakjes 
zijn bij uitstek instrumenten van metamorfose. Ze getuigen van een collectieve 
arbeidersgeschiedenis op deze plek maar geven tegelijkertijd ook aanwijzingen voor de 
toekomstige transformatie tot museum. 
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§ Saddie CHOUA 

 

De kunstenaar Saddie Choua brengt een multi-screen installatie: The Chouas #Episode 5 

Am I The Only One Who Is Like Me? Deze video-installatie met meerdere schermen 

weerspiegelt haar politieke kritiek op ongelijkheid. « Deze ongelijkheid is geworteld in onze 

cultuur maar is ook aanwezig in deze Citroënfabriek die wordt omgebouwd tot 

kunstencentrum. We worden geleid door mensen die ons niet graag zien. Maar wie zijn de 

anderen? » Saddie Choua legt nieuwe verbanden tussen gevonden beelden en 

geluidsfragmenten uit de volkscultuur en creëert op basis van haar persoonlijke archieven 

een pseudo-realistische imaginaire wereld. Op deze manier probeert ze racistische en 

seksistische uitspraken en praktijken in contact te brengen met de interpretatie en kritiek die 

de toeschouwer zelf zal maken. 

 

 
“Ik ben een Belgisch-Marokkaanse cineaste, schrijfster en 
mixed media visueel kunstenares, die in België woont. Ik ben 
socioloog van opleiding, en breidde mijn politieke kritiek op 
ongelijkheden uit tot in de kunst en de media. Ik overbrug 
mijn kunst met mijn academische ervaring door middel van 
politieke documentairekunst, video-installaties, gemengde 
media en korte verhalen. Ik zet de rassen- en etnische 
discriminatie, de discriminatie van vrouwen, kolonialisme, 
identiteitspolitiek in de schijnwerpers. In de traditie van Frantz 

Fanon, die bekend staat als een radicaal existentiële humanistische denker over de kwestie 
van de dekolonisatie en de psychopathologie van de kolonisatie, ben ik me bewust van het 
feit dat migranten geen enkele controle hebben over hun eigen imago, hun 
« beeldvorming ». De beelden van migranten die in de media worden getoond zijn hùn 
beelden niet. Die beelden creëren een valse perceptie van 'de andere' wat vervreemding 
en isolatie creëert. Mijn aanpak bestaat erin om een situatie of omgeving te creëren waarin 
beelden, geluiden en ruimtes breken met de taal van de hedendaagse media, breken met 
de opgedreven honger naar exotisme of nog erger, de pseudo-reality shows met hun 
alledaagsheid die genoegzaam wordt aanvaard. Guy Debord stelde een methode op punt 
waarbij één of meerdere individuen hun alledaagse leven konden analyseren en hun ware 
verlangens herkennen, Ook ik zou dit aanhoudende en nooit eindigende werk willen 
baseren op deze basisprincipes, en verder gaan dan de gruweldaden van de « Society of 
Spectacle » (1967, Guy Dubord). Ik vraag mensen na te denken over hoe we beelden en 
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dialogen over de anderen consumeren (over migrantenvrouwen, over feministische 
weerstand en vrouwenstemmen,...) en hoe ze ons zelfbeeld en ons historisch bewustzijn 
beïnvloeden. Ik start vaak met documentair materiaal, visueel of tekstueel, ik vermeng het 
met fictie, literatuur, muziek, theater tot een complexe ruimtelijke gebeurtenis. Maar de 
uitdaging is om via tentoonstellingen 'situaties' te creëren die de machtsstructuren achter 
de beelden ontmaskeren, maar die die we wel internaliseren en reproduceren. Het medium 
is niet alleen een communicatiemiddel, het medium is de boodschap. Ik gebruik het om de 
ware aard van het menselijke bestaan te ervaren, een omgeving waarin ik probeer de taal 
van de migrant zelf te vinden en te herstellen. Dus mijn doel is om de kijker kritisch te 
maken aan de hand van meta-documentaire interventies en verhalende deconstructie. Ik 
hou ervan om hierin ook elementen uit mijn eigen leven te integreren. Een belangrijk 
biografisch gegeven is mijn immigratie achtergrond. Mijn origine is een verwarrend 
gegeven voor mezelf. Ook al probeer ik eraan te ontsnappen, toch brengen sommige 
patronen me keer op keer terug naar de geïsoleerde plek van de immigrant-kunstenaar. Ik 
besloot dus om deze complexe strijd in mijn kunst te integreren.” (Saddie Choua). 
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§ Raffaella CRISPINO 

 

Tijd is een algemeen doch relatief begrip. Het heeft in de wereld een materiële vorm 

aangenomen door de vaststelling van tijdzones. Gebieden en tijd zijn sindsdien formeel en 

kunstmatig met elkaar verbonden. Mijn onderzoek focust op de geschiedenis van de 

menselijke tijd, op de verbanden met migratie, kolonialisme. Ik spits me vooral toe op een 

bepaald strijdpunt, dat van de berekeningsmethode van lengtegraden. Dit werk is 

gebaseerd op het ontwerp van tijdzones op de wereldkaart. Die tekening is duidelijk een 

kunstmatige uitvinding, gebaseerd op de lengtegraden, maar aangepast aan economische, 

politieke en geografische belangen, vaak in strijd met het logische tijdsverloop. Door dit 

kunstmatige systeem lijkt het alsof men via bepaalde internationale vluchten terug kan 

reizen in de tijd. Het gordijn is vervaardigde uit parallelle banen van gekleurd en transparant 

organza. In deze abstracte assemblage blijven weinig landen herkenbaar. Naden en 

uitsneden overlappen elkaar niet precies, waardoor ze nieuwe mogelijkheden, relaties en 

gebieden suggereren. 

 

 
Raffaella Crispino (in 1979 geboren te Napels, Italië) woont en 
werkt in Brussel. Ze stelde onder meer tentoon in het CCA Tel 
Aviv, in het Museo Madre te Napels, op de Biënnale van 
Thessaloniki en op de Biënnale van het landschap in Bat-Yam. 
Haar werk is gevoed door talrijke reizen en maakt gebruik van 
verschillende media (video, installatie, textiel) om de politieke 
oorzaken van waarneembare verschijnselen op individueel niveau 
ter discussie te stellen. Met Time Zones onderzoekt de 
kunstenares de relaties tussen tijd en grondgebied. Ze betwist 

het gangbare idee dat de tijdmetingen objectief zijn en wijst op het willekeurige en 
kunstmatige karakter van de inrichting in tijdzones, op de politieke implicaties daarvan, in 
relatie tot de koloniale belangen, maar evenzeer suggereert ze nieuwe mogelijke territoriale 
verbanden. 
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§ Simona DENICOLAI & Ivo PROVOOST 

 

Ivo Provoost & Simona Denicolai vertrekken van een schilderij dat na het vertrek van Citroën 

in de garage is achtergebleven. Dat schilderij is ooit aan de directeur geschonken door een 

klant die de herstellingen aan zijn auto niet kon betalen. Het schilderij is gesigneerd door 

Paul de Gobert en dateert uit 1989. Het stelt de Croisère noire voor, de door André Citroën 

gesponsorde expeditie door Zwart Afrika uit 1924-1925. Ivo Provoost en Simona Denicolai 

vatten het op als een work in progress, dat vorm krijgt naarmate hun onderzoek vordert. 

	
	

Simona Denicolai (in 1972 geboren te Milaan, Italië) en Ivo 
Provoost (in 1974 geboren te Diksmuide, België) wonen in 
Brussel en werken al sinds midden jaren ‘90 met elkaar samen. 
Ze maakten onder meer werk voor de Villa Arson (Nice), de 
Mannheimer Kunstverein (Mannheim), het SMAK (Gent), de 
Hangar (Barcelona) en WIELS (Brussel). Ze putten inspiratie uit 
de complexiteit van de hedendaagse wereld, met zijn 
overvloed aan informatie en beelden. Aan de hand van ‘micro-
actions’ (evoluerende en programmatische installaties) 

infiltreren ze de publieke ruimte. Hun toe-eigeningsaanpak van die ruimte draait om de 
notie van het paar, opgevat als de plek waar het individu de ander tegenkomt en zijn 
identiteit vormgeeft. Op de begane grond van de Showroom gaan ze aan de slag met hun 
eerste on-site vondst: een schilderij dat ooit geruild werd tussen een klant en de 
garagedirecteur. Het werk uit 1989 is een weergave van de Croisière Noire (1924-1925), een 
van de expedities die André Citroën organiseerde om zijn merk te promoten. Het werk is 
het startpunt van een zoektocht door het archief van de voormalige garage, die Denicolai 
en Provoost het komende jaar zullen verrichten.  
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§ Suchan KINOSHITA 
 

Suchan Kinoshita bereidt momenteel een tentoonstelling voor die in september 2018 in 

Antwerpen van start gaat. Zij zal na die deadline een voorstel indienen. De installatie is 

gepland voor januari 2019. 

 

 
Suchan Kinoshita is geboren en getogen in Japan. Ze was 
twintig toen ze naar Keulen ging om muziek te studeren aan 
de school waar de hedendaagse componist Maurizio Kagel 
doceert. Later werkte ze voor een toneelgezelschap waarvan 
de leden afwisselend de rol van acteur, decorbouwer en 
regisseur op zich namen. Het is dus geen toeval als haar werk 
zich altijd tot een grens verhoudt: zowel binnen als buiten de 
muren van een tentoonstellingsruimte, met of zonder actieve 
publieksdeelname, herkenbaar als kunstwerk of 
gecamoufleerd. Kinoshita’s beeldend werk is een mix van 

verschillende kunstdisciplines. Haar werken bevatten doorgaans elementen die ontleend 
zijn aan het theater en aan de experimentele muziek, twee werkgebieden waarin ze lange 
tijd actief was. De tijdsduur en de bewuste benadering van de toeschouwer zijn twee van de 
belangrijkste aspecten van haar creaties. ‘Het kunstenaar-zijn een erg beladen begrip’, zegt 
Suchan Kinoshita. ‘We zijn op de ene of de andere manier altijd een beetje pretentieus. Ik 
zie mezelf liever als een muzikant, een arbeider, of een danser. Ik ben misschien wel de 
regisseur of de bedenker van het stuk, maar ook de vertolker.’ Eigenlijk wil ze ook ‘de 
toeschouwer in de rol van de vertolker duwen’ en vice versa. Kinoshita laat het theater 
doordringen tot de beeldende kunsten, maar gaat nog een stap verder: ze verkent de 
grenzen tussen dromen, fantasie en werkelijkheid. In haar installaties experimenteert ze met 
de verschillende realiteitsniveaus door live-uitzendingen, filmvertoningen en ingelijste 
realiteiten met elkaar te combineren. 
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§ Ariane LOZE 

 

« Mijn film wordt gedraaid in de voormalige Citroëngarage. Ik maak gebruik van dat 

enorme, veelzijdige leegstaande gebouw om de grenzeloze uitgestrektheid van het 

verlangen te suggereren. De autoreclame speelt al lang heel slim in op onze verwarde en 

tegenstrijdige verlangens. Ze grosseert in de clichés over zelfbeheersing en zelfbevestiging, 

over universele thema’s als de vrijheid, de natuur, de verleiding, de verovering – en 

uiteraard de liefde of banaalweg de begeerte –, maar ook over thema’s als veiligheid, 

comfort, vertrouwen en loyaliteit. In de film vestigen diverse personages die onze talrijke 

tegenstrijdigheden belichamen de aandacht op die scenario’s die onze levens doorkruisen 

en onze gesprekken en overtuigingen vormgeven. Met bewegend beeld toont de film onze 

zoektocht naar het geluk, dat we denken te bereiken door de wezens en de dingen om ons 

heen te bezitten. »  

 
Ariane Loze werd in 1988 in Brussel geboren en werkt sinds 
2008 aan haar MÔWN-project (Movies On My Own). Haar 
video’s waren, al dan niet in combinatie met een performance, 
te zien op talrijke festivals en in kunstinstellingen als het Salon 
de Montrouge (Parijs), het Paleis voor Schone Kunsten 
(Brussel), het Tanzhaus (Düsseldorf), het Dansand!-festival 2010 
(Oostende), het Crisis Festival (Parijs) of nog Hors Pistes 
(Brussel). Ariane Loze staat in haar eentje in voor de regie, het 
scenario, de montage, het kostuumontwerp, het lichtontwerp 
en het geluid, maar vertolkt bovendien ook nog alle 

personages die ze in haar microficties opvoert. Inspiratie puttend bij Lubitsch, Buñuel, Tati 
of nog Fellini zet ze alle filmclichés – van film noir tot sciencefiction – naar haar hand om een 
kritische blik te werpen op het hedendaagse gemeenschapsleven. Elke sketch komt tot 
stand vanuit een reflectie over de plek waar hij plaatsvindt. Ariane Loze neemt de immense 
ruimte van de voormalige Citroëngarage te baat om stil te staan bij de vele – soms 
tegenstrijdige of absurde – verlangens waarmee het individu zich vereenzelvigt. L’archipel 
du moi is de affirmatie van de pluraliteit van ons zelfbeeld. De film laat zien dat ‘geen enkel 
eiland een eiland is’, zoals historicus Carlo Ginzburg schrijft. 
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§ Vincent MEESSEN 
 

Momenteel, en tot 28 mei 2018, stelt Vincent Meesen tentoon in het Centre Pompidou. 
	
	

Deze Belgische kunstenaar is geboren in de Verenigde Staten, 
maar hij woont en werkt in Brussel. Vincent Meessen ontwikkelt 
al zo’n 15 jaar lang een werk dat zich op de kruising tussen 
kunst en onderzoek bevindt. Door verborgen tekens, beelden 
en verhalen in een nieuw perspectief te plaatsen, biedt zijn 
werk (aan de hand van diverse media zoals bewegende en 
gedrukte beelden maar ook geluid) een zowel poëtische als 
polemische actualisering van de geschiedenis. 
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§ Gabriel KURI 

 

Gabriel Kuri heeft uiteindelijk beslist om de uitnodiging af te wijzen omdat hij zich wil 

concentreren op voorbereiding van zijn retrospectieve in Wiels.  
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§ Lazara ROSELL ALBEAR 
 

Lazara Rosell Albear gaat aan de slag met het Citroën-logo op het dak van de showroom 

aan de hand van een reeks foto’s onder de titel Finding the right blackness. 

 « De eerste reeks foto’s van een lopend project dat ik in de tweede helft van 2015 begon, 

toen ik in Brussel aankwam en geen huis had. Een reflectie over de convergentie van de 

herinnering, het zelfbeeld, de waarneming en objectivering van het lichaam van de zwarte 

vrouw, performativiteit, de eigenheid van een plek, haar presentie en essentie. Het 

beelddagboek van een zelf beleefd, nomadisch moment en van de drang om het te 

documenteren. Wat is onze plek in een wereld waar we nu eenmaal deel van uitmaken? 

Mijn eigen lichaam empoweren en/of het me weer eigen maken, de kenmerken van 

blackness herdefiniëren tot complexe dubbelzinnigheden. Alleen op locatie met mijn 

fototoestel en met gevonden voorwerpen. Is deze realiteit ingekort? Kunnen we een plek 

met onze aanwezigheid laten resoneren? Kunnen we vergeten? Kunnen muren zich iets 

herinneren? Hoe lees je een Cubaanse vrouw die zichzelf continu in verschillende contexten 

heeft geplaatst en blijft plaatsen zonder ooit te schrijven wat van haar wordt verwacht? De 

keuze van het fotografische medium: de transformaties van de intervallen textualiseren de 

ruimtes, die zodoende een zintuiglijk commentaar worden op de intersecties in de vorming 

van subjectiviteiten, het persoonlijke en het universele, binnenruimte en buitenruimtes. » 

 
 Lazara Rosell Albear (in 1971 geboren in Cuba) is een 
Cubaans-Belgische kunstenares met een multimediale praktijk, 
gaande van onderzoek naar geluid tot het organiseren van 
evenementen en het maken van films. Ze onderzoekt 
begrippen als beweging, migratie, transformatie, interactiviteit 
en hun effecten op de mens. De technologische vooruitgang 
reikt ons ‘nieuwe’ middelen aan om mee te werken, die de 
traditionele middelen als dans, muziek en toneel uitbreiden. In 
plaats van te kiezen tussen die verschillende media streeft ze 

naar een contrapuntische saamhorigheid en een totale onderdompeling – zowel binnen als 
buiten. Lazara Rosell Albear begon haar carrière als danseres en performer. Ze behaalde 
diverse soloprijzen in Cuba en België en danste in 1998 voor Les ballets C de la B onder 
leiding van Alain Platel. Rond de eeuwwisseling verschoof haar focus naar media als film en 
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video, waarvoor ze een combinatie van performance en filmbeeld ontwikkelde. Ze maakte 
diverse documentaires en korte films (Lengua Rapida, 1999, FOOLISH MOTHERS, 2001, en 
Yatra, 2003). Ook in haar recentere werk ligt de nadruk nog steeds op een multimedia-
praxis. Ze werkte onder meer samen met Sammy Baloji (Bare-Faced, 2011, ook deel van de 
tentoonstelling ‘Objetos Frontera’ in CAM2 te Madrid), Maja Jantar (Sibyllaria, 2011) en 
Doris Bloom (the MacGuffin, 2015, onderdeel van ‘The Film Will Always Be You: South 
African Artists on Screen’ in Tate Modern te London). Momenteel is de installatie Bare-
Faced te zien in de tentoonstelling ‘Boundary Objects’ in het Kunsthaus Dresden. 
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§ Emmanuel VAN DER AUWERA 

 

Emmanuel Van Der Auwera presenteert Video Sculpture XIV (Shudder), dat hij onlangs 

voltooide. 

 

Emmanuel Van der Auwera is in 1982 geboren in Brussel, waar 
hij ook woont en werkt. Zijn werk was te zien in tentoonstellingen 
in Wiels (Brussel), Extra City (Antwerpen), het Centre d’Art 
Contemporain de Meymac, het Palais de Tokyo (Parijs) en het 
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (Prato, Italië). 
Emmanuel Van der Auwera’s praxis richt zich op de 
deconstructie van de systemen waarmee beelden worden 
voorgesteld en verspreid.  
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6. CIVA 

6.1. ALGEMEEN  

 

Naast een museum voor moderne en hedendaagse kunst zal ook CIVA binnen een aantal 

jaren haar intrek nemen in het voormalige Citroën-gebouw. CIVA is het Brussels 

architectuurcentrum. Het is een museum, een archiefcentrum, een bibliotheek en een 

ontmoetings- en discussieplek voor fans van hedendaagse en moderne architectuur, 

landschapsarchitectuur en stadsecosystemen in Brussel. Het centrum organiseert het hele 

jaar door tentoonstellingen, lezingen, debatten, rondleidingen, book launches en 

kinderactiviteiten. Nu nog voornamelijk in Elsene, vlakbij Flagey. Binnen een aantal jaren 

permanent in Kanal. 

 

De komende 13 maanden krijgt architectuur dan ook een prominente plaats in Kanal Brut. 

Enerzijds in de vorm van tentoonstellingen. Zo is er As Found, waarin je de merkwaardige 

geschiedenis van het Citroën-gebouw ontdekt via archiefdocumenten en tegelijk een blik 

krijgt op de toekomstige invulling en vorm van het gebouw, via de voorstelling van de 

zeven architectuurprojecten die de finaleronde van de architectuurwedstrijd haalden. Het 

Maison Tropicale  van Jean Prouvé wordt dan weer van extra context voorzien door een 

expo, op basis van archieven van CIVA, rond de praktijk van het bouwen in het naoorlogse 

Belgisch-Congo. 

 

Maar CIVA kijkt met haar programma ook resoluut vooruit. De nakende verhuis naar een 

gebouw als de voormalige Citroën-fabriek – en haar voormalige functie als atelier, als een 

plek van productie - inspireert. Bijvoorbeeld met interventies zoals HOUSE 3, een houten 

constructie waar je nauwelijks naast kan kijken die een groot deel van het gelijkvloers en de 

eerste verdieping van de showroom inneemt. Het is het resultaat van een pedagogisch 

architectuurproject waar ruim 150 Zwitserse studenten aan meebouwen. Letterlijk. Hier in 

Brussel. Eind mei is hun ‘huis’ klaar en biedt het een ruimte voor kinderateliers, 
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filmprojecties… of een onverwachte ontmoeting tussen bezoekers. Ook het restaurant, de 

bar en shops in Kanal – Centre Pompidou zijn het werk van architectuurstudenten. Belgische 

studenten deze keer, die een tweede leven gaven aan materiaal afkomstig van de Faculty of 

Art, Architecture and Design van de London Metropolitan University. Ze creëerden de 

afgelopen weken een little city inside the building. Circulaire economie op z’n best. 

 

Het betrekken van een iconisch en genereus gebouw als de oude Citroën-garage is een 

enorme opportuniteit. Voor een museum voor moderne en hedendaagse kunst, voor een 

architectuurcentrum en voor de Brusselaar tout court. Het wordt de plek bij uitstek om het 

debat te voeren over de stad, over cultuur en over architectuur. En de linken ertussen. 

Daarom werden studenten en onderzoeksgroepen van de Brusselse hogescholen en 

universiteiten door CIVA uitgenodigd om in situ hun onderzoek te doen naar die stad. Naar 

de stad van morgen. En de stad in 30 jaar. Daarom ook moeten kinderen zich vanaf nu de 

plek eigen maken, via kinderateliers en rondleidingen in en rond het gebouw. Educatieve 

projecten rond architectuur en cultuur. Met de stad in een glansrol.    

 

6.2. INTERVENTIES / TENTOONSTELLINGEN VAN CIVA IN KANAL -  

CENTRE POMPIDOU 

 

§ Een huis voor iedereen 

De woning in Belgisch-Congo: 1945 – 1960  

Het Maison tropicale van Jean Prouvé is een icoon van de moderne architectuur dat helaas 

nooit verder raakte dan de prototypefase. Als tegenhanger stelt CIVA nu, op basis van zijn 

eigen archieven, een tentoonstelling voor die de realiteit van de bouwsector in Belgisch-

Congo in de naoorlogse jaren uit de doeken doet: de reacties op de huisvestingscrisis, de 

technische experimenten en aanpassingen aan het klimaat, het tropische modernisme, de 

grootstedelijke architectuur en natuurlijk ook de ruimtelijke uitingen van de sociale 

segregatie. Curator: Johan Lagae 
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§ As Found 
Prospective heritage 

André Citroën droomde van een Ville miniature. Zo ontstond de Citroëngarage, een atelier 

en een showroom, die sinds de wereldtentoonstelling van 1935 een kenmerkend element 

van het Brusselse landschap is. Sindsdien heeft het gebouw diverse transformaties en 

toevoegingen doorgemaakt. As Found presenteert de sleutelperioden in zijn roerige 

geschiedenis, van zijn bouw aan het begin van de 20e eeuw, tot de zeven 

architectuurprojecten die uitgekozen werden bij een internationale wedstrijd waaraan 92 

teams deelnamen. Plannen, maquettes, historische en hedendaagse documenten getuigen 

van de plek zoals ze is, as found. De plannen voor het museum in de Citroëngarage – 

bekeken in het licht van de klassieke concepten van verandering en continuïteit – stellen 

voor om van het atelier opnieuw een atelier te maken en het gebouw opnieuw een plek van 

productie te laten worden. In deze plaats van herinnering (lieu de mémoire) staat, gezien 

vanuit een bredere stedelijke dimensie, de industriële ambitie zijn plaats af aan een artistiek 

en cultureel project: een atelier van 84 jaar oud, met een zelfbewustzijn dat staat als een 

huis. 

 

§ HOUSE 3 
 EPFL / ENAC / IA / ALICE (Atelier de la conception de l’espace) 

HOUSE 3 is een pedagogisch architectuurproject, een samenwerking bij het uitbouwen van 

een utopie. Het project is ontstaan binnen ALICE, het architectuurlaboratorium van de Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) dat zich gedurende drie jaar op verschillende 

plaatsen in Europa ontwikkeld heeft. Tot de uitdagingen en ambities behoren het 

herdenken van het beroep van architect, het zoeken naar nieuwe middelen en de band met 

de samenleving.  

Dit jaar werkt het project HOUSE 3 samen met verschillende partnerinstellingen uit de 

wereld van onderwijs en cultuur. Dat gebeurt op uitnodiging van CIVA en de stichting 

KANAL in Brussel en binnen de muren van een historische Citroën-fabriek die door de stad 

Brussel bestemd is om er een nieuw kunst- en architectuurmuseum met internationale 
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ambities in onder te brengen. Binnen het kader van een voormalige autofabriek ontstaat 

daar tegelijk een HOUSE en een omgeving, gepaard gaande met de transformatie van de 

schaal van de industriële productie naar een opeenvolging van bewoonbare ruimten. 

HOUSE3 ziet zich als een uitnodiging om te leven, te denken en te delen. Op 30 mei 2018 

opent het project zijn deuren. 

 

§ RE-BUILDING CASS 
The little city inside the building 

Toen de London Metropolitan University twee jaar geleden bekend maakte dat ze het 

gebouw in East London had verkocht waarin zich de CASS Faculty of Art, Architecture and 

Design bevond, vroegen we de nieuwe eigenaren of we the little city inside the building, 

het ‘kleine stadje binnenin het gebouw’ dat we hadden ontworpen mochten hergebruiken 

in een ander project. 

Bij het eerste project, toen we de nieuwe structuren binnenbrachten in het gebouw, 

probeerden we tot goede gesprekken te komen tussen nieuw en oud. We identificeerden 

een aantal ‘tijdsgetuigen’, zoals we die toen noemden. Die wilden we behouden en we 

hebben ze een speciale aanwezigheid gegeven in het ontwerp. Daardoor kreeg het nieuwe 

soms een tikje vriendelijke vreemdheid. De aanpassing ervan verliep in partnership met 

CIVA binnen de KANAL-stichting en heeft een andere tijdslaag naar boven gebracht maar 

toont ook of nog steeds de conflicten tussen het project zelf en zijn nieuwe locatie. Zowel in 

het oorspronkelijke project als in de aangepaste versie in Brussel toont het ‘stadje binnenin 

het gebouw’ een visie op het potentieel van gebouwen zoals ze aangetroffen worden.  

We spraken vaak over wat we ‘changefulness’ noemen, bij het ontwerpen van een gebouw 

in de stad of in het landschap. Het is een stukje van een veel grotere puzzel die de hele tijd 

door verandert en evolueert, als was het een levend organisme. Het gebouw is geen vast, 

definitief, statisch ding. Dit project is een actieve demonstratie van het veranderings- en 

transformatieproces. We hopen dat de mensen zullen houden van onze kleine stedelijkheid 

binnen in de Citroën-garage. 
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7. PODIUMKUNSTEN 

7.1. OPENINGSWEEKEND 04 > 06.05.2018 

VRIJDAG 4 MEI 

12u00 ICTUS - Heinz Holliger: Lied 

ZATERDAG 5 MEI 

14u00 Julien Libeer - Singing Molenbeek/Flagey 

15u00 ICTUS -  Jesse Broekman - Bernard Heidsieck 

16u00 La Cie du Zerep: De Brusselse Mariachis 

16u30 La Cie du Zerep: ÉCARTE LE GARDINE, TU VERRAS LE PROSCÉNIUM 
(performance)  

17u15 La Cie du Zerep: ALLEEN HET ORKEST ONTBREEKT NOG! (performance)  

18u15 La Cie du Zerep: FAIRE METTRE (performance)  

19u15 Need Company: Maarten Seghers & the Horrible Facts:  PROLOGO or IT’S 
OK TO PRETEND EVERYTHING’S OK (performance)  

22u00 ICTUS - Gordon Monahan 

22u30 KREEMER (CAMERON JAMIE / DENNIS TYFUS) (performance) 

23u00 Party openingsavond Catclub 

23u30  El Condé de Torrefiel/Kunstenfestivaldesarts – DJ Set 

 

ZONDAG 6 MEI 

15u00 Adrien Castillo : HET KASTEEL OP DE VLUCHT (performance) 

16u00 La Cie du Zerep: NAAKT NAAR LEVEND MODEL (performance) 

17u00 La Cie du Zerep: DE HANDEN VAN BOUSSIRON (concert) 

18u00 La Cie du Zerep: LAS BABY JANES (performance) 
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19u00 La Cie du Zerep: ÉCARTE LE GARDINE, TU VERRAS LE PROSCÉNIUM 
(performance) 

 

 

7.2. PROGRAMMA TOT 01.07.2018 

 

WEEKEND VAN 12-13 MEI 

• Ariane Loze – Performance op zaterdag van 15u tot 18u en zondag van 14u tot 17u 

• Alice Ripoll aCORdo Kunstenfestivaldesarts op zaterdag 19u & 21u en zondag 17u & 

19u 

 

WEEKEND VAN 19-20 MEI 

ZATERDAG 19 MEI 

15u00 La Cie du Zerep: NAAKT NAAR LEVEND MODEL (performance)  

16u00 La Cie du Zerep: FAIRE METTRE (performance)  

17u00 La Cie du Zerep: ALLEEN HET ORKEST ONTBREEKT NOG! (performance) 

18h00 La Cie du Zerep: E ́CARTE LE GARDINE, TU VERRAS LE PROSCE ́NIUM 
(performance)  

19u15  La Cie du Zerep: PLEASURE TEST JULES BECKMAN (performance)  

ZONDAG 20 MEI 

15u00 La Cie du Zerep: THE UNITED SQUADRONS OF BLESSED DIANA REFLETS DE 
FRANCE  (performance)  

16u00 La Cie du Zerep: DE HANDEN VAN BOUSSIRON (concert)  

17u00 La Cie du Zerep: STE ́PHANE ROGER CHANTE TOUT AVEC LA VOIX 
D’AZNAVOUR (performance) 

18u00 La Cie du Zerep: ALLEEN HET ORKEST ONTBREEKT NOG! (performance)  
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21-26 MEI: Kunstenfestivaldesarts in KANAL -  Centre Pompidou 
 
• Dudu Quintanilha PeuP (21/05 om 20u30, 23/05 om 19u00, 25/05 om 19u00, 26/05 

om 17u00) 

• Alexandra Pirici Co-natural (21/05 om 18u00, 23/05 om 19u00, 24/05 om 19u00, 

25/05 om 18u00, 26/05 om 18u00) 

• Charlemagne Palestine Newwwsswirlll (25/05 om 22u00) 

• Soirées (25/05 en 26/05) 

 

 

WEEKEND VAN 30 JUNI & 1 JULI 

ZATERDAG 30 JUNI 

16u00  La Cie du Zerep: FAIRE METTRE  (performance) 

17u00 La Cie du Zerep: ALLEEN HET ORKEST ONTBREEKT NOG! (performance) 

18u00 La Cie du Zerep: E ́CARTE LE GARDINE, TU VERRAS LE PROSCE ́NIUM 
(performance) 

19u00 I APOLOGIZE (JEAN-LUC VERNA/GAUTHIER TASSARD/JULIEN 
TIBERI/X.BOUSSIRON) (concert)  

ZONDAG 1 JULI 

16u00 La Cie du Zerep : MP BRÉBANT & X. BOUSSIRON MIKROKOSMOS van BELA ̀ 
BARTO ̀K (concert)  

17u00 La Cie du Zerep: NAAKT NAAR LEVEND MODEL (performance) 

18u00 La Cie du Zerep: E ́CARTE LE GARDINE, TU VERRAS LE PROSCE ́NIUM 
(performance)  
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§ De Brusselse Mariachis  
La Compagnie du Zerep 

 05.05.2018 
 

Een project van La Compagnie du Zerep voor tijdens de aanloopfase van KANAL - Centre 

Pompidou in de vroegere Citroëngarage. Het programma, samengesteld door Sophie Perez 

en Xavier Boussiron loopt over 3 weekends en brengt performances van zowel La 

Compagnie du Zerep als van gastkunstenaars. 

De performances worden in het kader van de tentoonstelling op twee plaatsen gebracht: in 

het klein sculptuurtheater “Boboourg-la-reine” en  

in de decor-installatie “La pierre à Magritte”. 

“Beaubourg-la-Reine” is een theater sinds zijn ontstaan in 2009, Het is zowel een soort 

polyvalente ruimte (in de betere zin van het woord) als een sculptuur die refereert aan de 

reclame-architectuur van het begin van de 20ste eeuw, de tijd waarin de schoenmaker 

onderdak vond in een cowboylaars en de broodjeszaak in een tent die op een hotdog leek. 

“Beaubourg-la-Reine” is een Cirkel (zoals er wel meer in Spanje te zien zijn), waar we 

worden herinnerd aan begrippen die ons dierbaar zijn: onze hang naar het blasfemische, 

naar sportieve excentriciteit, een ode aan de originaliteit en het amusement, bekrompen 

esthetiek, folklore, infantilisering, decadentie, private jokes, het schlemiele en de cultus van 

het ogenblik… 

Naast een plaats voor archivering en levende documentatie is “Boboourg-la-Reine” vooral 

de plek van La compagnie du Zerep om gastkunstenaars te verwelkomen. Gasten die 

tegelijkertijd inspireren en bewondering afdwingen. In tijden waar het gemakkelijker is zich 

te omgeven met voorwerpen die overgewaardeerd zijn en met brave of dode kunstenaars, 

wordt onderzocht in hoeverre de aanwezigheid en de expressieve kracht van de mens de 

vaste waarde van het “kunstwerk” kunnen overstijgen. Dit alles onder het niet altijd zo 

welwillende oog van het personage van “de commandeur met de grote neus”. 
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§ Ecarte le gardine, tu verras le proscénium 
 La Compagnie du Zerep 
 05.05.2018  
 06.05.2018 
 19.05.2018  
 30.06.2018 
 01.07.2018 

 

De voltallige harde kern van Zerep: Sophie Lenoir, Gilles Gaston-Dreyfus, Stéphane Roger, 

Marlène Saldana. Een performance die het midden houdt tussen een fotoroman en een 

tableau vivant, een kerststal en het wassenbeeldenmuseum, experimenteel 

boulevardtheater en de universele wetten van de zwaartekracht. Een freakshow met telkens 

hetzelfde vertrekpunt: twee koppels op een cocktailparty. 

 

 

§ Alleen het orkest ontbreekt nog! 
 La Compagnie du Zerep 
 05.05.2018  
 19.05.2018 
 30.06.2018 

 

Een stuk dat deels door minstens 15 artiesten wordt geïmproviseerd. Een performance van 

La compagnie du Zerep: Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Marlène Saldana, Gilles Gaston 

Dreyfus & guests (samen met Charleroi Danse).  

Het uitgangspunt is simpel: mijn lichaam defileert als een masker, een grimas.  

De actie is onafwendbaar: eeuwig en telkens opnieuw tot leven komen, nooit op dezelfde 

manier. Tussen spontaan carnaval en seriële anti-catwalk. De uitputting voorbij. 
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§ Faire mettre 
 La Compagnie du Zerep 
 05.05.2018 
 19.05.2018 
 30.06.2018

 

Met Sophie Lenoir, Sophie Perez, Stéphane Roger en Xavier Boussiron 

En dan het gebaar: baggeren, vervloeken, verzamelen, intrigeren, uitlachen, rotten, sterven, 

een Berlusconi’tje doen (zich schaamteloos uit de voeten maken), antwoorden, zich totaal 

smijten, loensen, Isabelle enten, Natacha in de gaten houden, z’n dierbaren kloten, de 

anderen terroriseren, zich een houding geven, puffen en blazen, zich verkleden in een eikel, 

z’n familie verneuken en zich verzoenen met het leven.  

Of, om het in de woorden te zeggen van Samuel Beckett in een gesprek met Buster Keaton 

(en enkele jaren later Patrice Chéreau tegen Jacqueline Maillan): “Stop met dat gefriemel 

met de maskers om een pijp aan stukken te slaan terwijl ik mij voorbereid om een 

telefoontje te plegen!” 

 

 

§ Kreemer 
 Cameron / Dennis Typhus 
 05.05.2018 

 

In 2013 organiseerde de Kunsthalle van Zurich de grootste Europese enquête over het werk 

van Jamie. Zowel zijn films, zijn muziek, tekeningen, beeldhouwwerk, fotografie en zijn 

gewoonte om zijn werk in eigen beheer uit te geven, kwamen aan bod. Jamie heeft 

samengewerkt met musici als Keiji Haino en de Amerikaanse rockgroep The Melvins, die zijn 

films heeft gedraaid en er ook live in heeft gespeeld. Hij nam meer dan twintig jaar lang 

actief deel aan de live-uitvoeringen en opnames, en was een stichtend lid van de 

kunstenaarsgroep Gobbler van Los Angeles. Zijn recentste bands zijn onder meer Cannibal, 

Kreemer en Lonely Street. 
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§ PrologO or it’s ok to pretend everything’s ok 
Need Company 

 05.05.2018  
 

Maarten Seghers en The Horrible Facts. 

Muzikale performance.  

 

 

§ Naakt naar levend model 
 La Compagnie du Zerep 
 06.05.2018 
 19.05.2018 
 01.07.2018

 

Een scène zoals in de academische traditie voor al wie van het juk van de moderniteit af wil. 

De acteurs poseren op muziek voor het publiek. 

 

 

§ De handen van Boussiron 
 La Compagnie du Zerep 
 06.05.2018 
 20.05.2018 

 

Kuntenaar Xavier Boussiron leeft in een lyrisch, burlesk en paranormaal universum, dat 

laveert tussen visuele kunst, muziek en spektakel. Zijn muziek is verhalend en houdt het 

midden tussen geheugenwerk, parallelle werelden, verbeterde autodidactiek en 

gesofisticeerde onhandigheid. Het is de samenvatting van een valsspeler: colona sonora, 

baloche-core, experimental radicool, mood in opposition, de improvisatie van een kopiist. 
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§ Las Baby Janes 
 La Compagnie du Zerep 
 06.05.2018 

 

Met Sophie Lenoir, Marlène Saldana, Er Ge Yu en Stéphane Roger 

Wanneer fitness de enige manier is om het artistieke ego gelijke tred te laten houden met 

de mythes waar men zich wanhopig aan vastklampt. 

 

 

§ Het kasteel op de vlucht  
 La Compagnie du Zerep – Adrien Castillo 
 06.05.2018 
 

Neem een grote blok op wieltjes, zoiets tussen een flight-case, een souvenirkistje en een 

grote illusie. Dit is het kleine koffertje van het kleine Kasteeltje. Hoe meer het afdwaalt, hoe 

meer het zich in de ruimte ontvouwt. En als men z’n gedachten niet achter kantelen houdt, 

hebben ze de neiging om alle kanten op te gaan. We gaan op stap met de woorden van 

Robert Filliou: kunstenaars maken een spirituele reis met ‘alsof’ en ‘niettegenstaande’, ‘alsof’ 

ze weten waar ze vandaan komen en ‘niettegenstaande’ ze niet weten waar ze naartoe 

gaan. 

 

 

§ El Condé de Torrefiel 
 Kunstenfestivaldesarts 
 05.05.2018  

 

Het jonge theatergezelschap van Pablo Gisbert en Tanya is momenteel een van de 

toonaangevende gezelschappen van het nieuwe Spaanse theaterlandschap. Samen stellen 

ze een visuele en tekstuele beleving voor waarin theater, choreografie, literatuur, muziek en 

beeldende kunsten samengaan. De stukken zijn een opeenvolging van tableaux vivants met 

daarboven een tekst die van een grote luciditeit getuigt. In 2018 brengt El Condé de 

Torrefiel een nieuwe creatie, LA PLAZA, een kosmische en duizelingwekkende reis die de 
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wetten van de fysica tart en onze tijd vanuit een ander perspectief beschouwt. Tussen de 

voorstellingen in het Kaaitheater en het Centre Pompidou te Parijs door, zal het gezelschap 

even halt houden in KANAL – Centre Pompidou voor een verrassende performance.   

 

 

§ ICTUS 
04 & 05.05.2018  

 

04.05 

Heinz Holliger : Lied 

for amplified flute, 1974, 5’ 

De extreme versterking van de fluit kan men beschouwen als een kunst op zich: zoals in 

Holliger’s Pneuma of Cardiophonie wordt de klank in zijn ontstaan bij het nekvel gegrepen 

en in zijn ruwe essentie de ruimte in geprojecteerd.  

Flute, Michael Schmid (Ictus Ensemble) 
Sound, Bart Aga 
 

 

05.05 

István Matuz : Studium 1/974 « ... 1 (élek) zem... » 

for amplified solo flute, 1992, 12’ 

Dit werk doet op een uitdrukkelijk theatrale manier beroep op de techniek van de circulaire 

(of continue) ademhaling; die het lichaam van de fluitist laat horen en zien als een medium 

waardoor de adem stroomt.  

 

Jesse Broekman: Body of Unseen Beings 

for small percussion instruments, 2016, 12’ 

Een serie van korte, kurkdroge, virtuoze studies geschreven voor sigarendozen, stukken 

hout en een vooraf geproduceerde elektronische klankband. De ambiguïteit van de 
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ritmische sequenties doet zowel denken aan Indische karnatische muziek als aan een 

ononderbroken stroom van digitale code.  

 

Bernard Heidsieck : Vaduz 

for voice and pre-recorded voices, 1974, 12’ 

Dit iconische werk uit de Franse Geluidspoëzie voor stem, microfoon en tape werd 

gerealiseerd in 1974 ter gelegenheid van de opening van een centrum voor hedendaagse 

kunst in Vaduz. “Het duizelingwekkende van de lijst”, om Umberto Eco te citeren: in een 

niet aflatende opsomming geeft Heidsieck een stem aan alle volkeren van de wereld, 

uitwaaierend als een spiraal vanuit de hoofdstad van Lichtenstein… 

 
ICTUS 
Flute, Michael Schmid 
Percussion, Tom De Cock 
Voice, Jean-Luc Plouvier 
Sound, Bart Aga 
Production, Wilfried Van Dyck 
 

 

Gordon Monahan: Speaker Swinging  

for musicians and loudspeakers, 1982, 20’ 

Een klassieker uit de klankkunst:  glijdende harmonieën voor 9 oscillatoren versterkt door 

drie luidsprekers en in beweging gebracht door drie muzikanten. De elementaire 

elektronica wordt vervormd door het Doppler effect en geritmeerd door een lichtinstallatie.  

 
ICTUS 
Loudspeakers, Michael Schmid, Tom Pauwels, Tom De Cock 
Sound, Bart Aga 
Production, Wilfried Van Dyck 
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§ Singing Molenbeek 
 Flagey – Julien Libeer, piano 
 05.05.2018  

 

Singing Molenbeek is een Brussels kinderkoor met kinderen uit verschillende scholen in 

Molenbeek. Het koor werd in 2014 door Zeno Popescu opgericht om aan te tonen dat 

muziek een essentiële rol speelt in het onderwijs en om met elkaar te leren omgaan. In het 

kader van dit project zullen de dertig kinderen van Singing Molenbeek een prachtige 

muzikale ballade brengen onder de begeleiding van Julien Libeer.  

 
 

§ Catclub Avond  
 05.05.2018 

 

Openingsfeest met Catclub – 5 mei aanvang 23u 

In het leven geroepen door Lady jane in 2002 en na 15 jaar aktiviteit, nog steeds een van de 

meest originele en geapprecieerde party concepten in Brussel.  

Catclub gaat nooit door in een club maar steeds in leegstaande gebouwen of gebouwen 

met een interessante architectuur die dan vollledig worden gedecoreerd met de typische 

Catclub touch. Zo organiseerde Catclub reeds feesten in de GB58, de Ravenstein Galerij, 

Het Wiels, De Munt, de Chambon en nu, a dream come true, in het voormalige Citroën 

gebouw : KANAL – Centre Pompidou ! 

In de mix : 

Otto LIVE, Berlijn 

Rearview Radio (Themes For Great Cities), Düsseldorf 

Handless, Brussels’ finest 

Just Nathan , Gents’ finest 
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§ Ariane Loze 
 La Compagnie du Zerep 
 12.05.2018  
 13.05.2018 

 

Ariane Loze realiseert sinds 2008 compleet autonoom haar eigen microficties in het kader 

van haar project MÔWN (Movies On My Own). Ze is tegelijkertijd regisseur, scenarist, 

monteur, costumière, geluidstechnicus en actrice. Ze speelt zelf alle personages die ze 

tijdens haar videoperformances op de planken zet. Geïnspireerd door de films van Lubitsch, 

Bunuel, Tati en Fellini, verdraait en herinterpreteert ze de codes van de cinema, de film noir 

en de science-fiction om een kritische blik te werpen op de hedendaagse samenleving en 

op de uitingen van onze collectieve psychologie. Elke scène houdt verband met de plaats 

waarin alles zich afspeelt. Dit keer zal Ariane Loze haar reizende studio in de vroegere 

Citroëngarage inrichten. 

 

 

§ Alice Ripoll aCORdo 
 Kunstenfestivaldesarts 
 11.05.2018 
 12.05.2018 
 13.05.2018 
 14.05.2018

 

De Braziliaanse choreografe Alice Ripoll neemt in aCORdo de hiërarchische organisatie van 

onze maatschappij op de korrel. De theaterzaal is een ruimte waarin vaststaande 

maatschappelijke verhoudingen hardnekkig blijven bestaan, waar het podium en de zaal 

twee aparte, van elkaar afgeschermde ruimtes zijn. Vier dansers uit de sloppenwijken van 

Rio de Janeiro zullen in een duizelingwekkende draaibeweging de onderdrukkende en 

intimiderende krachten die deze orde in stand houden, te lijf gaan. De confrontatie 

resulteert in een uitermate krachtige voorstelling, waarbij het publiek wordt meegesleurd in 

een intense en bevreemdende belevenis. 

  



   

 

 

 66 

§ Pleasure Test Jules Beckman 
 La Compagnie du Zerep 
 19.05.2018 

 

Jules Beckman (van oorsprong Amerikaan, die sinds 2002 in Frankrijk leeft) speelt allerlei 

instrumenten om hybride toestanden tussen trash en transcendentie te bereiken en zich te 

bevrijden van de last van de menselijke identiteit. Hij maakt gebruik van volgende tools: 

Rock, Ritual, Stand Up, Anarchy. 

 

 

§ The United Squadrons of blessed Diana - Reflets de France 
 La Compagnie du Zerep 
 19.05.2018  

 

Performance van en met Marlène Saldana en Jonathan Drillet. 

In navolging van Général de Gaulle (of was het Churchill), die in 1940 verklaarde dat een 

land dat meer dan 365 verschillende soorten kaas maakt de oorlog niet kan/mag verliezen, 

zullen we op onze manier vanuit het boudoir van een begin 19de eeuws kasteel, 

patriottisme met al-dente pasta trachten te verenigen, alsof we het zoömorfe met de 

bodem en de erotiek met het kolonialisme zouden verzoenen. (Marlène, Jonathan…) 

 

 

§ Roger chante Aznavooor 
 La Compagnie du Zerep 
 20.05.2018 

 

Stéphane Roger, die aan de basis lag van La compagnie du Zerep, ontmoette Sophie Perez 

in 2000. Onder haar impuls kon hij niet langer alleen uitvoerder zijn, maar werd hij een 

geducht ‘anti actor’s studio’ performer. Hij belichaamt de instinctieve performer, de 

zwijgzame musical artiest en de melancholicus. 

 



                                   

 

 

67 

§ Dudu Quintanilha PeuP 
 Kunstenfestivaldesarts 
 21.05.2018 
 23.05.2018 
 25.05.2018 
 26.05.2018

 

De Braziliaanse kunstenaar Dudu Quintanilha is een echte stadsmens. Hij leeft en werkt in 

São Paolo en is er een van de stichters van Mexa, een project waar de sociaal meest 

achtergestelde bewoners aan meewerken. Tijdens een residentie van meerdere weken in 

Brussel bezoekt hij skateparks en gemeenschapscentra, gaat hij met mensen in gesprek en 

nodigt zijn nieuwe kennissen uit in zijn studio aan het kanaal. Als afsluiter maakt hij een 

video van de handelingen die deze geïmproviseerde ‘acteurs’ voor hem opvoeren.  

 

 

§ Alexandra Pirici Co-natural 
 Kunstenfestivaldesarts 
 21.05.2018 
 23.05.2018 
 24.05.2018 
 25.05.2018 
 26.05.2018 

 

Alexandra Pirici werd ontdekt door haar performances die meestal in een museale 

omgeving en in publieksruimtes worden opgevoerd. Tijdens het Kunstenfestivaldesarts zal 

KANAL – Centre Pompidou haar creatie Co-natural brengen. Drie performancekunstenaars 

en een hologram zullen met elkaar in dialoog gaan om de verschillende manieren van 

‘aanwezig  zijn’ in onze maatschappij te tonen: fysiek, virtueel en in het geheugen. In haar 

choreografisch quasi sculpturaal werk plaatst Pirici individuen en objecten in een setting, 

waarbij de mens zich ergens tussen het zichtbare en het onzichtbare situeert en onze 

verhouding tot het heden en het verleden in vraag wordt gesteld. 
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§ Charlemagne Palestine Newwwsswirlll 
 Kunstenfestivaldesarts 
 25.05.2018  

 

Charlemagne Palestine is tegelijkertijd componist, muzikant, sjamaan, beeldend kunstenaar 

en performer. Palestine is een legendarisch figuur van de New-Yorkse underground en 

tevens een hedendaagse avant-garde kunstenaar. Hij werd lang beschouwd als een van de 

pioniers van de minimalistische muziek, een stroming waarmee hij zich evenwel nooit echt 

heeft kunnen identificeren. Hij vindt zichzelf veeleer een “maximalist” of een 

“spontanimalist”. Charlemagne Palestine woont al meer dan 20 jaar in Brussel en zijn werk 

zal vanaf half mei in BOZAR te zien zijn. In KANAL – Centre Pompidou brengt hij een 

uitzonderlijke muzikale performance, onder de vorm van een verrassingsconcert. 

 

 

§ I Apologize 
Jean-Luc Verna / Gauthier Tassard / Julien Tiberi / Xavier Boussiron 
30.06.2018 

 

I Apologize wordt gebracht door beeldend kunstenaar Jean-Luc Verna, die met zijn lichaam, 

zijn tekeningen, zijn beelden en zijn “fotografische zelfportretten” jongleert. Hij brengt een 

herinterpretatie van “repertoriumdeuntjes”: Siouxsie and the Banshees, T-Rex, Sex Pistols, 

Bauhaus, met daartussen Donna Summer, Georges Brun, Killing Joke, Barbara en Cerrone, 

dit alles opgeluisterd door eigen composities. 

Jean-Luc Verna: stem 

Gauthier Tassard: programmatie, geluid en klavieren  

Julien Tiberi: drums  

Xavier Boussiron: gitaar  
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§ Mikrokosmos van Belà Bartòk 
La Compagnie du Zerep – Marie-Pierre Brébant, Xavier Boussiron en Fab Maria 
01.07.2018 

 

Marie-Pierre Brébant (klavecimbel) en Xavier Boussiron (gewone elektrische gitaar) brengen, 

ergens op de grens tussen erudiete folklore en gotische relaxatie, een selectie van stukken 

uit de Mikrokosmos van Belà Bartòk. Ze blijven hierbij zo dicht mogelijk bij wat Bartòk 

beschouwde als zijnde ‘realistische’ muziek, namelijk muziek waarin men heel eerlijk en 

zonder beperkingen uiting kan geven aan alle menselijke gevoelens: enthousiasme, 

wanhoop, smart, woede, wraak, overmoed, provocatie, sarcasme, omzichtigheid, vreugde…   
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8. BOUWKUNDIG PROJECT  

© NOA/EM2N/SERGISON BATES 

NOA/EM2N/SERGISON BATES winnen de internationale 

architectuurwedstrijd 

 

Het bouwkundig project van architectenbureau’s noAarchitecten (Brussel), 

EM2N (Zürich) en Sergison Bates architects (Londen) is unaniem gekozen voor 

de verbouwing van de voormalige Citroëngarage IJzer tot een nieuwe 

cultuurpool, die onder de naam KANAL -  Centre Pompidou een museum voor 

moderne en hedendaagse kunst, een architectuurcentrum (CIVA) en openbare 

ruimte voor cultuur, onderwijs en recreatie zal huisvesten. Volgens de jury van 

de internationale architectuurwedstrijd is het project ‘uitzonderlijk goed 

geïntegreerd in zijn omgeving.’  
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Het winnende project, ‘Een podium voor Brussel’, behoudt alle iconische elementen van de 

bestaande architectuur. De opengewerkte en geherstructureerde showroom wordt het 

visite- kaartje van KANAL - Centre Pompidou: beneden is er ruimte voor installaties, 

performances en concerten, op de bovenverdieping komt een restaurant. Het kenmerkende 

witte fries bovenin de gevel wordt rondom het hele gebouw verlengd in de vorm van een 

lichtkrant, die informatie kan verspreiden of onderdeel kan zijn van een kunstproject. 

Binnenin geeft een ‘straat’ dwars door het gebouw van 35.000 m2 o.a. toegang tot drie 

grote ‘dozen in een doos’. Die nieuwe volumes worden in de voormalige werkplaatsen 

opgetrokken en zullen plaats bieden aan het museum voor moderne en hedendaagse 

kunst, het CIVA en een auditorium met 400 zitplaatsen. Niet alleen lost het internationale 

architectenteam zo de klimaatbeheersing in de verschillende ruimtes op; hun keuze 

weerspiegelt ook de intentie om alle gevels van het gebouw een functie te geven. De 

tentoonstellingsruimtes van het museum zijn verspreid over vier niveaus van verschillende 

hoogte, wat veel verschillende aan con guraties toelaat.  

 

De bouwwerkzaamheden vatten in de herfst van 2019 aan en worden gefaseerd uitgevoerd 

tot aan de of ciële opening eind 2022, zodat KANAL - Centre Pompidou tijdens de 

verbouwing culturele activiteiten kan programmeren.  

Het winnende architectenteam ziet cultuurpool als een ‘gezellige, levendige en dynamische 

uitwisselingsplek die alle bewoners van Brussel kan aanspreken’. Opvallend is de 

collaboratieve aanpak van het project: er is breed overleg gevoerd met het Brusselse 

sociaal-culturele veld (o.a. JES, Huis van culturen en sociale samenhang, diverse lokale 

kunstenaars), maar ook met internationaal gesprekspartners (Tate Modern, Deutsches 

Architekturmuseum). Ook is een uitbreiding van het aanpalende Kaaitheater en een 

gezamenlijke werking van de twee instellingen in het project opgenomen.  

 

Het project verbindt KANAL - Centre Pompidou volop met zijn stedelijke omgeving, o.a. 

dankzij ingangen in alle gevels en activiteiten (ateliers, handel) die toegankelijk zijn vanaf 
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alle omringende stadsassen, of nog via verbindingen met het kanaal en het 

Maximiliaanpark. Het project is ook erg duurzaam: het gebruik van nieuwe bouwmaterialen 

en de verwarmings- en koelingsbehoefte worden aanzienlijk beperkt (temperatuurniveau 

varieert naargelang de bestemming van de ruimte). De warmte- en koudebronnen bevinden 

zich in de onmiddellijke omgeving (water uit het kanaal, ondergrond, daken).  

Deze internationale architectuurwedstrijd is een van de belangrijkste ooit in Brussel (budget 

verbouwing: €125 miljoen ex btw). Hij is op 28 maart 2017 gelanceerd door de 

Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sinds 

2015 eigenaar van de voormalige garage) en sindsdien overgenomen door de Stichting 

KANAL.  

 

Een eerste selectie onder de 92 ingediende voorstellen leverde 7 nalisten op, die daarna 

een wedstrijdontwerp mochten voorleggen aan een door de raad van bestuur van de 

Stichting KANAL aangewezen internationale jury. Die werd voorgezeten door de Zwitserse 

architect Roger Diener en bestond uit internationale deskundigen, bouwmeester Kristiaan 

Borret en andere administratieve vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, alsook de bestuursvoorzitter van Centre Pompidou.  

 

Kerncijfers 

Totale oppervlakte: 39.100 m2 (+ 2.500 m2 parkeergelegenheid) 

Openbare binnenruimte: 12.500 m2 

Museum voor moderne en hedendaagse kunst: 12.200 m2 aan 

tentoonstellingsruimte  

CIVA: 7.000 m2 (waarvan 1.800 m2 aan tentoonstellingsruimte) 

Gedeelde ruimte: 7.400 m2 

Begroting verbouwingswerken: €125 miljoen ex btw  
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9. KANAL STORE & KANAL FOOD STREET MARKET  

 

Het Gewest had de ambitie om, via de Cultuurpool Citroën, een plek te creëren die voor 

iedereen toegankelijk is,  iets wat wordt mogelijk gemaakt door KANAL Store en KANAL 

Food Street Market. Deze twee ruimten bieden kandidaat-handelaars uit alle horizonten 

namelijk de mogelijkheid om hun producten en creaties te testen in reële omstandigheden. 

Ook stellen zij bezoekers in de gelegenheid om op eenzelfde plek cultuur te combineren 

met ontspanning en shopping. 

 

KANAL STORE 

DE NIEUWE KWEEKVIJVER VOOR BELGISCHE ONTWERPERS 

KANAL Store, een pop-upruimte speciaal voor ontwerpers "made in Belgium", zal 

gedurende 13 maanden de creaties van jonge ontwerpers tentoonstellen. Zo zullen 

decoratieve voorwerpen, kleding en juwelen elkaar op de schappen van de pop-upstore 

aflossen en zullen bezoekers en nieuwsgierigen kunnen genieten van originele en exclusieve 

ontwerpen in een inspirerend kader met strak design, dat nog kracht wordt bijgezet door 

het gebruik van gerecyclede materialen afkomstig van de oude Citroën-garage.  

KANAL Store is ontstaan uit de samenwerking tussen hub.brussels, het Brussels Agentschap 

voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven en de Stichting KANAL. Zij stelt jonge 

ontwerpers in staat om hun producten te testen ‘in real life’ en begeleidt hen gedurende 

hun hele ervaring aan de hand van thematische coachings.  

De kandidaten worden geselecteerd op basis van hun knowhow, de duurzaamheid van hun 

productie en de originaliteit van hun creaties. Projectdragers die in het avontuur 

geïnteresseerd zijn, kunnen zich tijdens de hele pop-upperiode, dit is tot juni 2019, 

kandidaat stellen. 

Meer info in de boetiek.  

Opening: Alle dagen behalve dinsdag, van 12 tot 20 uur 

kanalstore.brussels  
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KANAL STREET FOOD MARKET 

DE EERSTE BRUSSELSE “FOOD MARKET” 

Is lekker eten niet dat wat ons gezellig samenbrengt ? De “KANAL Street Food Market” is 

van plan om door middel van een gevarieerd, kwalitatief en intercultureel culinair aanbod 

Brussel gedurende 14 maanden om te toveren tot een gastronomische ontmoetingsplaats. 

In een innovatieve culturele ruimte, van bijna 500m², zullen  flagship stores zoals Pistola, 

Wild food truck of La Winery, u via street food een reis laten maken naar het land van de 

smaak. 

 

Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 12 tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag van 

12 uur  tot middernacht en op zondag van 12 tot 20 uur. 

 

Reservaties  

+32 4 94 93 28 64 - reservation@kanalmarket.com 
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10. PRAKTISCHE INFORMATIE  

 

§ WEBSITE  
www.kanal.brussels 

 

§ TOEGANG  
Akenkaai, 1000 Bruxelles 
 

§ OPENINGSWEEKEND 
Zaterdag 05.05.2018 12:00 > Zondag 06.05.2018 20:00 | NON STOP 
 

§ OPENINGSUREN  
Maandag: 12u00 – 22u00 
Dinsdag: gesloten 
Woensdag: 12u00 – 22u00 
Donderdag: 12u00 – 22u00 
Vrijdag: 12u00 – 00u00  
Zaterdag: 12u00 – 00u00  
Zondag: 12u00 – 20u00 
 

§ TARIEVEN 
Prijs tijdens het openingsweekend: 5€ 

Prijzen (mei 2018 - juni 2019) : 14€ - tentoonstellingen  

   10€ - voorstellingen/performances 

   19€ - voorstellingen/performances + tentoonstellingen  

 
§ TOEGANGELIJKHEID 

Bus  
- Lijn 47 (Station Vilvoorde – De Brouckère) / halte IJzer 
- Lijn 58 (Station Vilvoorde – IJzer) / halte IJzer 
- Lijn 88 (Heizel – De Brouckère) / halte IJzer 
 
Metro 
- Lijn 2 (Elisabeth – Simonis) / halte Ijzer 
- Lijn 6 (Elisabeth – Koning Boudewijn) / halte Ijzer 
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Trein 
- Station Brussel-Noord 
 
Fiets 
- Fietsroute GFR A (Brussel-Centrum) 
- Fietsroute GFR C (Anderlecht – Machelen) 
- Fietsroute GFR 12 (Wemmel – Brussel-Centrum) 
- Fietsroute GFR P (Meise – Brussel-Centrum) 
 

Villo  
- Station 52 Saincteletteplein 

 
Auto 
Kom je met de wagen, dan dien je ermee rekening te houden dat KANAL – Centre 
Pompidou niet over een privéparking beschikt voor zijn bezoekers. We raden af om per 
wagen te komen.  
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11. HET TEAM & DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING KANAL 

 11.1. HET TEAM 

Yves Goldstein 
Chief of mission 
 
Jean-François Leconte 
Secretary general 
 
Jennifer Beauloye 
Production Manager 
 
Béatrice Best 
Communication & Sponsoring Manager 
 
Jérôme Bredael 
Finance & Administrative Assistant 
 
Géraldine De Brouwer 
Architect-Deputy building Manager 
 
Régis Decroos 
Production Assistant 
 
Baptiste Delhauteur 
Finance & Administration Manager 
  
Caroline Haraké 
Events & concessions Manager 
 
Damien de Hemptinne 
Sales & Ticketing Manager 
 
Caroline Van Meerbeek 
Audience Development Manager 
 
André Verstraeten 
Architect-Building Manager 
  
Marine Urbain 
Architect 
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11.2. DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR  

 

Michèle Sioen, Voorzitster  

Denis Laoureux, Ondervoorzitter 

 

Hervé Charles 

Stéphanie Pecourt 

Diane Hennebert 

Willem Elias 

Laurent Busine 

Isabel Raemdonck 

Yves Goldstein 

Alain Berenboom 

Paul Dujardin 

 

Commisarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Lionel Van Leeuw 

France Marage 
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12. PARTNERS 

 
STRUCTURELE PARTNERS  
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 CIVA 
 
INSTITUTIONELE PARTNERS  
 Vlaamse Gemeenschap 
 Fédération Wallonie-Bruxelles 
 Hub.brussels 
 IRISnet 
 Brussel Preventie & Veiligheid 
 Haven van Brussel 
 CIBG 
 Wifibrussels 
  
GEPRIVILEGIEERDE PARTNERS  
 LASVIT 
 Immobel 
  
PROMOTIONELE PARTNERS  
 NMBS 
 Sodexho 
 Thalys 
 
CULTURELE PARTNERS 
 ADAM 
 BOZAR 
 Flagey 
 Kunstenfestivaldesarts 
 Kaaitheater 
 Raffinerie - Charleroi danse 
 WorkSpace Brussels 
 Art Brussels 
 Brussels Weekend Gallery 
 Communicating The Museum 
 Desing September 
 DowntownBrussels.Art 
 brusselsmuseums.be 
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MEDIA PARTNERS  
 VRT – Klara  
 De Morgen 
 BRUZZ 
 RTBF 
 Le Soir 
 BX1 

 
TOERISTISCHE PARTNERS 
 Visit Brussels 
  
CIVA en de Stichting KANAL bedanken 

Tournevie 
Frasers Property 
Au marché noir 
Jes Stadslabo 
Train Hostel 
Makita 
Debrunner Acifer SA Romandie 
Getaz – Miauton 
Ateliers Melens & Desjardin 
Méry-Bois 
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13. 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 
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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. 

 

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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Persbureau STICHTING KANAL  

BE CULTURE  

General Manager: Séverine Provost 

Project Coordinators: Marie Wauters & Astrid Dubié 

marie@beculture.be | + 32 476 39 75 55 

astrid@beculture.be | + 32 465 89 78 77 

+ 32 2 644 61 91 - info@beculture.be - beculture.be 

 

STICHTING KANAL 

Communicatie & Sponsoring 

Béatrice BEST 

+32 495 29 04 10 

 bbest@kanal.brussels 


