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schéma des caractéristiques du bâtiment Citroën.
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vliesgevel van gelijkvloers tot aan het 
plafond,

ronde kopgevel luifel, horizontaliteit, wigvormige stalen kolommen, 
vertikaliteit

stalen spanten in het dak kathedraal van licht en lucht doorzicht door enkel glas met 
lichte hoge ruimte erachter

doorlopende vliesgevel rondom het 
gebouw

afgeronde gevels bij de hoeken en, de oost en 
west entree’s

beglaasde daken op de spanten 
zorgen voor veel zenitaal daglicht in 
de workshop

stalen spanten in het dak, 
geklinknageld 

vrije platte grond met kolommen

het gebouw heeft 4 hoofd-ingangen die 
aansluiten op de noord-zuid- en de oost-west 
as

de twee assen zijn zichtlijnen in en buiten het 
gebouw

feitelijke en visuele verbinding tussen 
de showroom en de workshop t.h.v. de 
noord-zuid as.

GEBOUW ALS GEHEEL

SHOWROOM

WORKSHOP
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Plan de conception : le bâtiment Citroën, Archives d’Architecture Moderne (AAM), Bruxelles

Ontwerptekening: het Citroëngebouw, Archives d’Architecture Moderne (AAM), Brussel

Garage Marbeuf Paris, 1929 - 1952, “la voiture se vit comme dans un théâtre”

Marbeuf Garage Parijs, 1929 - 1952, “de auto wordt beleefd als in het theater”
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Building characteristics
The building occupies practically a whole block and is composed quite literally of a head and a body, the showroom, which looks towards the city, and the workshops, which represent the 
nerve centre bustling with activities. Man and logistics are the arteries that breathe life into the building. Together they constitute the Citroën garage: the showroom and the workshops form 
a single whole.

The Citroën garage is a building constructed by the architects A. Dumont and M. Van Goethem in the early 1930s (1933, to be exact). 
It is an immense 16 500 m2 complex designed to take a car factory and showroom, and is a textbook example of the functionalist logic and industrial architecture of the 
interwar years. Glass and steel are virtually the only building materials, and the scale and particularly streamlined design lend the building a great expressiveness. Themes 

a head and a body: the showroom, which looks towards the city, and the workshops, which represent the nerve centre, bustling with activities. Man and logistics are the 
arteries that breathe life into the building. Together they constitute the Citroën garage: the showroom and the workshops form a single whole. 
The building was recently purchased by the Société d’Aménagement Urbain de la Région de Bruxelles-Capitale, which hopes to convert it to receive a museum of modern 
and contemporary art. The study conducted by Wessel de Jonghe, Advisers and MSA aims: 

f the building; 
- to establish the conditions for transforming this building into a museum of modern and contemporary art, together with an architecture centre and complementary 
programmes opening up towards local neighbourhoods;  

The study has been completed, and now serves as the basis for the international architecture competition that will be launched shortly with a view to transforming the 
Citroën garage into a Brussels branch of the Pompidou Centre.

BUILDING AS A WHOLE

SHOWROOM

WORKSHOP

the building has four main entrances, on 
the north-south and east-west axes

to the ceiling rounded front wall canopy, horizontality wedge-shaped steel 
columns, verticality

steel roof trusses cathedral of light and air view through unimpeded 
glass with high light space 
behind

rounded external walls at the corners and 
the east and west entrances

curtain wall running around the 
building

glazed roof on the trusses 
ensures plenty of overhead 
daylight in the workshop

steel roof trusses, riveted

the two axes provide sightlines within 
and outside the building

an actual and visual link between the 
showroom and the workshop along the 
north-south axis.

1AADIPA/European award for architectural heritage intervention


