Doppelgänger: een tentoonstellingswandeling ter ondersteuning van kunstenaars en
winkeliers in het centrum
Stad Brussel, 24 augustus 2021 - Van 8 tot 26 september 2021 vindt in de Dansaertwijk
Doppelgänger plaats, een tentoonstellingswandeling die door de stad Brussel,
OPENART.TODAY en KANAL-Centre Pompidou gezamenlijk wordt georganiseerd. De
tentoonstelling is uitgewerkt als een parcours langs acht etalages en drie buitenlocaties, van
de Beurs tot Atelier KANAL van KANAL-Centre Pompidou.
Fabian Maingain, schepen van Economische Zaken van de stad Brussel, steunt de kans om
leegstaande commerciële ruimtes in een van de meest emblematische wijken van de
hoofdstad op een intelligente manier te exploiteren.
"Waar normaal een lege commerciële cel tijdelijk het imago van de wijk schaadt, draaien wij
de logica om. Diezelfde cellen worden een instrument om de aandacht van het winkelend
publiek te trekken en nieuwsgierigen en andere liefhebbers van moderne kunst binnen te
halen en de commerciële dynamiek te ondersteunen", legt Fabian Maingain uit.
Samenwerking tussen de openbare, de culturele en de economische sector
De reputatie van de Dansaertwijk, de Vismet en de Rue de Flandre bracht Fabian Maingain
ertoe een partnerschap aan te gaan met een belangrijke culturele speler als de Stichting
KANAL.
Het platform OPENART.TODAY werd opgericht door Hervé Charles en heeft als doel om
artistieke creaties die de kunstenaar centraal in het project plaatsen, te bedenken, te
produceren of er verslag van uit te brengen.
De actie werd ook begeleid en opgezet door Ondernemen Bruxelles, een vzw die
economische steun verleent aan de stad Brussel in het kader van het herstel- en steunplan.
Tenslotte zij erop gewezen dat de cellen door de ondernemers genereus in bruikleen worden
gegeven voor de tijd die nodig is om ze te renoveren met het oog op nieuwe commerciële
projecten.
Het gaat dus om een evenement dat de kunstenaars en de winkeliers steunt en dat een
aantrekkingskracht uitoefent op de wijk.
Daarnaast richt het zich ook op de toekomst: ontluikende commerciële cellen in een wijk die
na deze crisis nieuw leven zal worden ingeblazen, dankzij culturele en economische
partners zoals de Stichting KANAL, en een nieuwe commerciële route naar het toekomstige
museum.

De route
De tentoonstelling is hoofdzakelijk opgebouwd langs de Antoine Dansaert, een verkeersader
in het centrum van de stad die historisch verbonden is met de scheppende kunstenaars en
die dag en nacht toegankelijk is voor het publiek. De tentoonstelling herdenkt de
verwevenheid van de culturele en de economische sector en laat zien hoe kunstenaars deze
regels overnemen en ombuigen.
De tentoonstellingswandeling Doppelgänger brengt een twaalftal opkomende kunstenaars
samen, die de dynamiek en diversiteit van de Brusselse kunstscene weerspiegelen:
Marc Buchy
Cathy Coez
Marcin Dudek
Arnaud Eubelen
Pauline François
Valérian Goalec
Benoit Jacquemin
Mikail Koçak
Marine Kaiser
Tanguy Poujol
Anna Safiatou Touré
Justyna Wierzchowiecka
Curatoren: Pauline Salinas en Hervé Charles
Etalages:
82 Anspachlaan, 1000 Brussel
10 Antoine Dansaertstraat, 1000 Brussel
121 Antoine Dansaertstraat, 1000 Brussel
1 Slotstraat, 1000 Brussel
118 Antoine Dansaertstraat, 1000 Brussel
120 Antoine Dansaertstraat, 1000 Brussel
10 Steenkoolkaai, 1000 Brussel
12 Sainctelettesquare (Atelier KANAL), 1000 Brussel
De route eindigt aan Atelier KANAL van KANAL-Centre Pompidou, dat voor het eerst
opkomende kunstenaars ontvangt.
Perscontact:
Adelaïde de Patoul, persvoorlichter van Fabian Maingain, Schepen Economische Zaken en
Werkgelegenheid - 0468/13 14 01 - adelaide.depatoul@brucity.be

