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1. PERSBERICHT

Na de lancering van KANAL Brut neemt de KANAL Stichting een belangrijke horde met de
aanvraag van een bouwvergunning voor de toekomstige culturele “stad” in de hoofdstad.
Op 5 mei 2018 opende KANAL – Centre Pompidou de deuren in de oude Citroëngarage in
Brussel voor een programmatie waarmee het kon experimenteren wat KANAL in de toekomst
zou zijn. Daarbij ligt de focus op de creatie van een museum voor moderne en hedendaagse
kunst en de verhuis van de CI.II.III.IV.A Stichting (Internationaal Centrum voor de Stad, de
Architectuur en het Landschap). In juni 2019 sluit de site voor een eerste maal de deuren, wat
echter niet betekent dat de activiteiten van de KANAL Stichting stilvallen. Vanaf 2020 wordt
een nieuwe programmatie voorgesteld in de showroom. Daarna, in 2021 en 2022, zal KANAL
tijdelijk verhuizen naar andere ruimtes in de stad dankzij partnerships met verschillende
culturele actoren. In 2023 opent het nieuwe KANAL – Centre Pompidou dan de deuren voor
het publiek in de getransformeerde garage.

De veertien maanden van KANAL Brut zijn slechts het begin van het avontuur. Het einddoel
is de transformatie van de Citroëngarage aan het Ijzerplein tot een culturele stad van
40.000m2, voorzien van innovatieve museuminfrastructuren, maar met behoud van de
industriële geest van het gebouw.
Dankzij KANAL Brut is het niet alleen mogelijk om te experimenteren rond de culturele stad
in 2023, maar ook om ter plaatse de ervaring van de ruimtes uit te testen en op die manier
het toekomstig architectuurproject te creëren. Het trio “Atelier Kanal” bestaande uit
architectenbureaus NoaArchitecten (België), Sergison Bates (Groot-Brittannië) en EM2N
(Zwitserland), dat in maart 2018 de jury kon overtuigen naar aanleiding van een internationale
wedstrijd, was tijdens dit experimenteerjaar op de site aanwezig. Hierdoor konden zij KANAL
Brut live meemaken. Sindsdien zijn de architecten permanent bezig met het uitdiepen van de
elementen waarmee ze de jury wisten te verleiden: een grote publieke ruimte creëren die
nieuwe museuminstallaties omarmt (een museum voor moderne en hedendaagse kunst en
de CIVA Stichting - Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap),
met respect voor de geest van deze uitzonderlijke industriële ruimte.
Zowel op vlak van beheer van bepaalde ruimtes als van de stromen, bewees het actief
innemen van het pand tijdens KANAL Brut een echte meerwaarde te zijn: hierdoor konden
opties gekozen worden die eerst niet eens overwogen werden, wat het architecturaal project
positief gevoed heeft. Het geheel van de bestaande structuur wordt erdoor in de verf gezet
en dient ook als basis voor de ruimtelijke organisatie van de site. Grote binnenstraten zullen
onder andere een noord-zuid- en oost-westas vormen, wat op een organische manier een
nieuwe publieke binnenruimte creëert, een nieuwe culturele agora voor Brussel. De iconische
showroom aan het Ijzerplein wordt bovendien in haar oorspronkelijke staat aan de Brusselaars
teruggegeven: het wordt opnieuw de 21m hoge kathedraal van metaal, glas en licht, zoals
bedacht en uitgevoerd door André Citroën.
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KANAL stelt een nieuwe open en zichtbare scène voor, waar iedereen welkom is. Het gebouw
wordt de voorhoede van de culturele stad die van meet af aan werd bedacht, met
multifunctionele ruimtes die zowel performances, exposities, workshops, voorstellingen als
conferenties en veel andere zaken kunnen verwelkomen. Met 11.300m2 exporuimte voor het
Museum voor moderne en hedendaagse kunst, de 1800 m2 CIVA (Internationaal Centrum
voor de Stad, de Architectuur en het Landschap) tentoonstellingen, 5000m2 archieven, de
openbare bibliotheek, de verschillende workshopruimtes, de 2 auditoria, de polyvalente
ruimtes, 3 bars en een restaurant, positioneert KANAL zich als een organische, levendige,
moduleerbare en open levensplek in Brussel, België, Europa en de wereld.
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2. NOTA VAN YVES GOLDSTEIN, DIRECTEUR KANAL STICHTING
Dit is geen epiloog.
Deze 14 maanden “KANAL Brut” waren slechts het begin van het avontuur.
En dit avontuur omvat, onder andere, de transformatie van de Citroëngarage aan het
Ijzerplein in een culturele ‘stad’ van 40.000m2, uitgerust met innovatieve museumstructuren
waarbij de industriële geest van het gebouw volledig bewaard blijft.
In april 2017 lanceerden we een internationale architectuurwedstrijd waaraan 92 (Belgische,
Europese en internationale) teams deelnamen.
In maart 2018 stelden de 7 teams van de shortlist hun visie op deze toekomstige culturele
stad voor aan een jury onder leiding van de Zwitserse architect Roger Diener (die ik hierbij
persoonlijk wens te bedanken voor zijn inzet tijdens deze fundamentele stap van het project).
Volgens het unanieme advies van de jury, werd het trio “Atelier Kanal”, bestaande uit
architectenbureaus Noa (België), Sergison Bates (Groot-Brittannië) en EM2N (Zwitserland),
aangesteld door Stichting Kanal om deze transformatie te realiseren.
De architecten van “Atelier Kanal” waren aanwezig op de site, dichtbij de kantoren van de
Stichting Kanal en “live geïnspireerd” door de experimenten van KANAL Brut. Ze hebben
tijdens deze periode hun visie die de jury verleidde permanent uitgediept: een grote publieke
ruimte creëren, die de nieuwe museuminstallaties, in de oprijzende ruimtes in de
werkplaatsen, omarmt (een museum voor moderne en hedendaagse kunst en de Stichting
CIVA), met behoud van de geest van dit uitzonderlijke industriële gebouw.
Deze garage werd opgeleverd in 1935 en is ontworpen op basis van schetsen getekend door
André Citroën zelf. De promotoren beschouwden het gebouw vooral als een plek om de
creativiteit en innovatie van het bedrijf Citroën te demonsteren.
Dat is precies wat Atelier Kanal begrepen heeft met hun voorstel om de volledige bestaande
structuur te behouden, door deze te vergroten als kader voor de ruimtelijke organisatie van
de plek, in het bijzonder met de grote binnenstraten van het atelier – met Noord/Zuid- en
Oost/West as – die op een organische manier een nieuwe overdekte openbare ruimte
creëren, een nieuwe culturele agora voor Brussel.
De iconische showroom aan het Ijzerplein wordt ook teruggegeven aan de Brusselaars in zijn
originele staat omdat hij opnieuw die kathedraal van staal, glas en licht wordt van 21 meter,
zoals bedacht en gerealiseerd door André Citroën. Deze nieuwe ruimte wordt het symbool
van het project Kanal, die “nieuw podium” wil creëren voor de Brusselaars en voor Brussel,
open, zichtbaar en gastvrij.
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De werf moet starten in de herfst van 2019 en we doen er alles aan om de opening van deze
nieuwe culturele stad te laten plaatsvinden in het eerste semester van 2023.
Aan het werk!
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3. PRAKTISCHE INFORMATIE
§ WEBSITE
www.kanal.brussels
§ TOEGANG
Akenkaai, 1000 Brussel
§ OPENINGSUREN
Maandag : gesloten
Dinsdag : gesloten
Woensdag : 12u00 – 18u00
Donderdag : 12u00 – 22u00
Vrijdag : 12u00 – 22u00
Zaterdag : 12u00 – 22u00
Zondag : 12u00 – 18u00
§ TARIEVEN
Prijzen (mei 2018 - juni 2019) : 14€ - tentoonstellingen
De performances zijn inbegrepen in het algemene tarief, behalve uitzonderingen die zullen
gecommuniceerd worden.
§

TOEGANGELIJKHEID

Bus
- Lijn 47 (Vilvoorde Station – De Brouckère) / halte IJzer
- Lijn 58 (Vilvoorde Station – IJzer) / halte IJzer
- Lijn 88 (Heizel – De Brouckère) / halte IJzer
Metro
- Lijn 2 (Elisabeth – Simonis) / halte IJzer
- Lijn 6 (Elisabeth – Koning Boudewijn) / halte IJzer
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
- Station 29 Baudouin (rue de Laeken)
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Auto
KANAL – Centre Pompidou niet over een privéparking beschikt voor zijn bezoekers. We raden
af om per wagen te komen.
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4. HET TEAM & DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING KANAL
4.1.

HET TEAM

Yves Goldstein
Chief of mission
Jean-François Leconte
Secretary general
Jennifer Beauloye
Production Manager
Alain Benisty
Music program & Special Events
Béatrice Best
Communication & Sponsoring Manager
Jérôme Bredael
Finance & Administrative Assistant
Géraldine De Brouwer
Architect-Deputy building Manager
Régis Decroos
Production Assistant
Damien de Hemptinne
Sales & Ticketing Manager
Marie de Ganay
E-communication & community officer
Baptiste Delhauteur
Finance & Administration Manager
Caroline Haraké
Events & concessions Manager
Louise Liefooghe
Production & Administrative Assistant
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Marine Urbain
Architect
Olivier Vaessen
Facility Officer
Charlotte Vahsen
Audience Development officer
Caroline Van Meerbeek
Audience Development Manager
André Verstraeten
Architect-Building Manager
Eléonore de Radiguès
Philanthropy Advisor
Inès Deraedemaeker
Assistant
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4.2.

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 Brussel Hoofdstedelijk. Gewest :
Lionel Van Leeuw
France Marage
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5. PARTNERS
STRUCTURELE PARTNERS

INSTITUTIONELE PARTNERS

GEPRIVILEGIEERDE PARTNERS
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PROMOTIONELE PARTNERS

MEDIA PARTNERS

TOERISTISCHE PARTNERS

GEDELEGEERDE PRODUCTIE
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CULTURELE PARTNERS
ADAM
Argos, Centre for Art and Media
ART BRUSSELS
BOZAR
BRAFA
Brussels Electronic Marathon
Brussels Gallery Weekend
CINEMATEK
Collectible
Communicating The Museum
Conseil Bruxellois des Musées
Design September
DowntownBrussels.Art
Europalia Arts Festival
Festival International des cerfs-volants à Bruxelles
Kunstenfestivaldesarts
Kaaitheater
Klarafestival
La Villette
L'usine de Films Amateurs de Michel Gondry
MIMA
Raffinerie-Charleroi danse
WorkSpace Brussels

ACADEMISCHE PARTNERS

ERG
ESA St Luc
HISK
La Cambre (Arts Visuels)
La Cambre Horta Architecture
St Luc Architecture
St Lucas Architecture
Universiteit Gent
Université Libre de Bruxelles
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Vrije Universiteit Brussel

CIVA & DE STICHTING KANAL BEDANKEN

Tournevie,
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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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6. DE BELANGRIJKSTE DEELNEMERS AAN HET PROJECT
De Stichting KANAL

De Stichting KANAL, die in het leven werd geroepen door het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, stelt zich tot doel de omvorming van de Citroëngarage aan het IJzerplein tot een
goed einde te brengen en er een belangrijke culturele pool voor de hoofdstad van Europa in
te richten. Deze bijzondere plaats zal, in samenwerking met het Centre Pompidou, zowel een
museum voor moderne en hedendaagse kunst als een architectuurmuseum in samenwerking
met de Stichting CIVA herbergen. Er zullen verschillende ruimtes worden voorbehouden voor
podiumkunsten, projecties, debatten en vrijetijdsbesteding.
Als grootste culturele instelling van Brussel, zal Stichting KANAL moderne en hedendaagse
kunst en architectuur promoten met tentoonstellingen en diverse artistieke creaties. De
stichting zal hierbij focussen op onderzoek en op projecten die kunst tot bij het grote publiek
brengen.
Gelet op de uitzonderlijke positie van Brussel als artistiek centrum, zal de Stichting KANAL
uiteraard ook kunstenaars van eigen bodem een platform bieden. Aldus heeft ze voor de
samenstelling van het eerste luik van haar collectie een beroep gedaan op kunstenaars uit
het Brusselse; ze is ook van plan om dit in de toekomst verder te zetten.
Het Centre Pompidou

Het Centre Pompidou is een van de ‘s werelds grootste culturele multidisciplinaire
instellingen. In Parijs herbergt het Centre Pompidou, in de emblematische gebouwen van
Renzo Piano en Richard Rogers, een van de grootste musea en de allereerste collectie
moderne en hedendaagse kunst van Europa, naast een onderzoeksbibliotheek
gespecialiseerd in de kunst van de 20e en 21e eeuw.
Het Centre Pompidou heeft het hele jaar door een uitgebreid programma met films,
podiumkunsten en educatieve activiteiten. Daarnaast herbergt het ook een openbare
bibliotheek en een onderzoeksinstituut voor muziek (IRCAM). De collectie van het Musée
national d’art moderne, eveneens in het Centre Pompidou, telt vandaag meer dan 120 000
werken en geldt wereldwijd als referentie voor de kunst van de 20e en de 21e eeuw. Het
Musée d’art moderne heeft een mooie collectie die historisch is gegroeid, maar voert
daarnaast ook een heel actief aanwinstbeleid en dit, zowel op het vlak van beeldende kunsten
als van fotografie, experimentele film, nieuwe media, architectuur, design et industrieel
prospectivisme.
Dit uitwisselingsplatform tussen maatschappij en actuele kunst krijgt elk jaar meer dan 3
miljoen bezoekers over de vloer. Het Centre Pompidou stelt zich, samen met de kunstenaars
van alle disciplines, tot taak om de kunst van de 20e en de 21e eeuw toegankelijk te maken
voor een steeds breder wordend publiek.
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Het Brussels Architectuurcentrum CIVA

Het CIVA is tegelijkertijd een museum, een archief, een bibliotheek en een ontmoetings- en
discussieplek voor liefhebbers van hedendaagse en moderne architectuur,
landschapsarchitectuur en het stedelijke ecosysteem, in Brussel. Het centrum organiseert het
hele jaar door tentoonstellingen, conferenties, debatten, geleide bezoeken,
boekvoorstellingen en kinderactiviteiten. De activiteiten van het CIVA gaan door te Elsene,
dichtbij Flagey, en in KANAL – Centre Pompidou.
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FONDATION KANAL
Communication & Sponsoring
Béatrice BEST - Communication & Sponsoring Manager
+32 495 29 04 10 | +32 2 435 13 71
bbest@kanal.brussels
Marie de Ganay - E-Communication & Community Officer
+32 470 71 44 08
mdeganay@kanal.brussels

Persdienst STICHTING KANAL
BE CULTURE
General Manager: Séverine Provost
Project Coordinators: Virginie Luel & Noor Van der Poorten
virginie@beculture.be | + 32 478 49 95 97
noor@beculture.be | +32 4 75 47 29 44
+ 32 2 644 61 91 - info@beculture.be - beculture.be
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