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Het huis. De mentor.
Het archief.
Christian Kieckens
De scenografie van de tentoonstelling Het huis. De mentor. Het 
archief. Christian Kieckens is een letterlijke omzetting van de 
titel: drie thema’s, drie instellingen, drie onderdelen van een 
oeuvre. Het huis wordt vertaald door een ruimtelijke inbreng: een 
abstractie van de woning in Baardegem (1995) omgezet in een 
textielsculptuur. De installatie refereert aan de tent als origine van 
architectuur. Het huis verzamelt vier presentaties: twee reeksen 
projecties van gerealiseerde gebouwen, een om de twee weken 
veranderende interventie door telkens een andere uitgenodigde 
architect/kunstenaar, en een setting van een tafel met stoel die 
zich voordoet als een kamer in een huis, of una stanza.
Aan beide zijden van het huis wordt het werk van Christian 
Kieckens vanaf 1974 uitgestald. De linkerwand vertelt over 
het zoeken naar architectuur in de periode 1974-1995. De 
rechterwand beslaat de periode 1995-2016 en presenteert via 
zes thema’s dat zoekproces als een omzetting naar het bouwen, 
naar de werkelijkheid. Elke wand heeft een eigen présence: de 
linkerwand met de originele tekeningen versus de rechterwand 
met gedigitaliseerde plannen en 3D-visualisaties. Beide wanden 
beogen de overdracht van kennis, een vastleggen van de essentie 
in beeld, en tonen de bouwbaarheid aan. En dit zowel aan de 
hand van de originele tekeningen van Kieckens als de inbreng van 
medewerkers, van schets tot uitwerking op schaal 1:1.
Het derde deel, de mentor, is te zien in de lage ruimte van de 
tentoonstellingszaal. Hier staat de wisselwerking tussen woord 
en beeld centraal. Aan de linkerwand is een selectie van woorden 
aan en citaten van studenten te lezen, terwijl de rechterwand een 
overzicht geeft van de lezingen en workshops van de voorbije 25 
jaar architectuuronderwijs. Daartussen staan twee verzamelingen 
opgesteld: studentenpublicaties rond de thematiek van Words 
& Things en studentenprojecten uit de Studio’s CK, workshops 
waaronder de Open Studio die Kieckens aan verschillende 
architectuurinstituten – eerst in Artesis Hogeschool en daarna 
Universiteit Antwerpen – heeft geleid. Elk project situeert zich 
in een andere stad, in een andere context, vanuit een door de 
student bepaald onderzoek.
De tentoonstelling zet thema’s in scène die zich doorheen het 
werk van Christian Kieckens manifesteren. Architectonisch 
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gerelateerde onderwerpen zoals de autonomie van het 
architectonisch project, het huis in het huis, de kamer en het 
perspectief, het aanbieden van ruimte, of de lichamelijke ervaring 
van ruimte, zijn duidelijk. Intellectuele drijfveren zoals de relatie 
tussen woord en beeld, het zien en reflecteren als ‘aanleiding 
tot’, het werken met kunst en grafiek, vindt men vooral in de 
beginperiode terug. Dit alles wordt gedragen door metafysische 
begrippen als curare of de zorg voor het verzamelen, mnemosyne 
of de opbouw van het geheugen, en het zich bewust zijn van de 
gelaagdheid van geschiedenis.
Het zijn sleutels voor een kennismaking, en een uitnodiging om 
plaats te nemen op de lege stoel om in een sfeer van generositeit 
het werk van bevriende kunstenaars te zien. De architect is 
‘afwezig aanwezig’. De bezoeker denkt: koffer, huis, plein, 
pinacotheek, labyrint, school, theater ...

Katrien Vandermarliere, Christian Kieckens
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 DE MENTOR

 WAND A ‘Oneliners’ 2010-2011 + Themawoorden
 W&T 1  Selectie van publicaties ‘Words & Things’
 W&T 2  Selectie van conceptnota’s afstudeerprojecten Open Studio CK
 W&T 3  ADSL publicaties 2008–2016
 W&T 4   Publicaties van afstudeerprojecten Open Studio CK
 WAND B ADSL 2008–2016 posters en films
 MP 1–10 Projecten van oud-studenten 2002–2015 in Studio CK, TU Eindhoven, AA London, 

Artesis Hogeschool & Universiteit Antwerpen
 K 1–3  ‘The House as an Idea’, kubusprojecten 2010–2015, ArteZ Arnhem,  

Artesis Hogeschool, Universiteit Antwerpen

 HET HUIS

 PPT1  Gerealiseerde projecten van Christian Kieckens architects  
Fotografie © Niels Donckers, Gregory Brandenbourger, Jordi Bernado,  
Kristien Daem, Mirjam Devriendt & Jean-Pierre Stoop, Bram Goots,  
Karel Moortgat, Jan Caudron, Marc Dubois, Bart Lenoir, Christian Kieckens

 PPT2  Gerealiseerde projecten van Christian Kieckens architects 
Fotografie © Reiner Lautwein

 CURARE Tijdelijke interventies

 HET ARCHIEF

 1–7  Archief 1974–1995, boeken, tekeningen, plannen, maquettes
 8–14  Archief 1996–2016, boeken, tekeningen, maquettes, 3D-visualisaties, A3-bundels
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Zo gaat ook Kieckens tewerk. De inzichten die hij via het tekenen krijgt 
schrijft hij neer in nooit gepubliceerde teksten over de ruimtelijke 
systematiek in het werk van Francesco Borromini, de oud-Egyptische 
piramide, Giovanni Santini en Antoon Blanckaert. 
Onderzoek beperkt zich niet tot het medium tekenen. De diepgaande 
tekstanalyse van geschriften van onder anderen Adolf Loos en Oswald 
Mathias Ungers zijn evengoed bepalend voor de grondgedachtes in 
Kieckens’ latere ontwerpen. Enkele voorbeelden zijn de ideeën omtrent 
structuur en ornament van Loos, het thematiseren van de architectuur 
en de vraag in hoeverre een gebouw abstract kan zijn bij Ungers. 
Ook de fotografie maakt deel uit van hetzelfde onderzoek. De in steen 
gebouwde omzetting van de perfecte verhoudingen die schematisch 
in de tekeningen zijn vastgelegd, krijgen in de fotografische weergave 
een extra dimensie. Het licht komt tevoorschijn als ruimtebepalend 
element in de barokarchitectuur. De reeks foto’s uit 1981 van koepels 
uit Bohemen en Beieren zijn hiervan een voorbeeld. 
De ontwerpschets is de tweede manier van tekenen die in de 
tentoonstelling aan bod komt. Van de meer dan vierduizend bewaard 
gebleven schetsen tonen we een beperkte selectie, met name de 
eerste internationale wedstrijdontwerpen en kleine opdrachten die 
reeds wijzen op het grote werkveld waar Kieckens’ toekomstige oeuvre 
van zal getuigen: wedstrijden voor steden, landschappen, stadsdelen, 
scenografieën en objecten. Ze maken nog twee andere kenmerken 
duidelijk waar we op willen wijzen. Elk ontwerp groeit vanuit een 
brede kennis van de lokale cultuur en/of de geschiedenis waardoor 
de opdracht ten gronde wordt ontleed. En ten tweede spreekt uit de 
schetsen een nauwgezette analyse van de context. Beide worden in 
een krachtige hedendaagse vorm opgenomen. Ook dat maakt deel uit 
van Kieckens’ ontwerpmethodiek en is in zijn eerste werk zichtbaar. 
De schets is als een handschrift, verschillend van persoon tot persoon. 
Schetsen is bij Kieckens de concretisering van het idee. Het is 
expressief en duidelijk leesbaar, soms met een leidmotief, een veeg 
kleur, en meestal ook de naam van een stad. Tekenen is voor Kieckens 
het vakmanschap van de architect. De schets is gevoelsmatig, intuïtief 
en geeft aan waar en hoe de ruimte in het ontwerp zal ontstaan. De 
tekening is ook een uitdaging, ze is een poging om met zo weinig 
mogelijk lijnen en energie zoveel mogelijk uit te drukken. Schetsen 
gebeurt bij Kieckens snel omdat het ontwerp en het concept van 
het gebouw reeds in zijn hoofd zijn ontwikkeld. De tekening is de 
toetssteen, het bewijs dat het idee klopt. Zodra de schets is gemaakt, is 
het project ook af. De tekening biedt het concept voor het gebouw, de 
uitgangspunten zijn helder, het idee ligt vast. De ontwerpschets wordt 
ook vaak het logo van het project.

Katrien Vandermarliere

De tekening en fotografie als 
onderzoek versus de tekening als idee

De tekeningen in de tentoonstelling tonen de ontwikkeling van 
een eigen architectuurtaal. Opgeleid vanuit de traditie van de Sint-
Lucasschool vormde de tekening voor Christian Kieckens de basis 
voor het leren kijken, doorgronden en ontwerpen van architectuur. 
Deze selectie is slechts een beperkt deel van de grote hoeveelheid die 
Kieckens produceerde. We bieden twee invalshoeken: de tekening als 
onderzoek en de tekening als schets voor het ontwerp.
Tekeningen van barokkerken in Bohemen, gevelanalyses van de 
Aalsterse modernist Antoon Blanckaert, de piramide van Cheops, het 
schema tre et uno assieme (driehoeken en ingeschreven cirkels) in de 
Romeinse kerken van Francesco Borromini, alle geven ze ruimtelijke 
verhoudingen en onderlinge relaties weer. Dit werk van de jonge ont-
werper is een onderzoek naar maatsystemen en verhoudingen, naar de 
basiselementen van de architectuur in verschillende culturen en perio-
des. Het is een manier van reflecteren, vastleggen en bepalen waaruit 
het eigen architectuurontwerp zal worden opgebouwd. Dit mondt uit 
in de basis van zijn eigen ontwerpmethodiek die berust op de eenheid 
van alle elementen: nihil addi – niets is toegevoegd. Of dit nu te maken 
heeft met het ontbreken van opdrachten of met studie uit honger naar 
meer kennis, is niet zo belangrijk. Feit is dat de geschiedenis van de 
architectuur lessen heeft te bieden die de jonge ontwerper toelaten 
door te dringen tot het wezen van de architectuur zelf.
Deze tekeningen zijn analytisch. Ze zijn geen weergave van de 
realiteit, maar van onderdelen, fragmenten en hun onderlinge relaties. 
Ze tonen de organisatie van de geometrie van een structuur en de 
volumetrie van de ruimte. Dit soort tekenen vereist van de maker een 
reductie. Wat geeft hij weer en waarom? Het is tevens exploratief. Wat 
zal hij al tekenend ontdekken? In het geval van de weergave van de 
ruimtes bij Borromini komt het inzicht dat de proportie en de relatie 
van de plattegrond tot de doorsnede zich ruimtelijk perfect tot elkaar 
verhouden.
Door de ontleding wordt de samenhang pas duidelijk. Dit leidt niet 
alleen tot een inzicht. Het laat de tekenaar ook doordringen in elk 
element afzonderlijk. Daarnaast ontdekt hij de systematiek van de 
toepassing in diverse gebouwen en bevraagt hij de context waarin een 
bepaalde oplossing of toepassing ontstaat: het bouwmateriaal en de 
mogelijkheden. Inzicht, systematiek en contextueel overzicht zorgen 
ervoor dat men het bestudeerde object overstijgt en het gebouw/
studieobject als een uiting ziet van de cultuur waarin het bouwwerk 
is ontstaan. Het op die manier bestuderen van bouwwerken van 
eenzelfde bouwmeester of uit eenzelfde periode, mondt uit in een 
theoretisch vertoog.
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  Werken met architectuur 1974-2015

 1 Onderzoek 1974-1995

De loopbaan van Christian Kieckens start op het moment dat de 
architectuurproductie in België van beperkte interesse en omvang 
is. Opdrachten voor bouwprojecten zijn schaars. De oliecrisis van 
1973 heeft een algehele economische crisis tot gevolg. Kieckens 
legt zichzelf opdrachten op: hij bestudeert teksten van en over de 
Japanse postmetabolisten.
De Godecharleprijs voor Architectuur, die hij wint in 1981, levert 
hem een geldsom op die hem in staat stelt een eerste studiereis 
naar Tsjecho-Slowakije te ondernemen en foto’s te maken van de 
barokarchitectuur van Johann Santini Aichel, Christoph en Kilian 
Ignaz Dientzenhofer, Johann Lukas von Hildebrandt enzovoort. 
Hij neemt deel aan internationale wedstrijden. Opvallend is 
dat het ontwerp van zowel het landschap als de stad aan bod 
komt: Zeeland en de site van de slag van Waterloo. De projecten 
voor Brussel, Barcelona, Antwerpen en Venetië tonen hoe elk 
verschillend stadsweefsel als vertrekpunt geldt voor zijn project. 
De stad is zowel context als cultuur die het ontwerp oplaadt. De 
stadsontwerpen zijn sterk toegespitst op ervaring, het geven van 
prikkels en beleving. De nieuwe programma’s die Kieckens voorstelt 
bieden verbeelding aan de stad.

 2 Francesco Borromini 1983

De architectuurgeschiedenis is voor Kieckens een steeds 
aanwezige bron van studie, inspiratie en aanzet tot eigen werk. 
De onderzoeken gebeuren soms via taal, manifest en betoog 
(Adolf Loos in 1985), soms door middel van tekenen, hertekenen, 
analyseren van verhoudingen, geometrie en ruimtelijke 
projecties. Deze zelfstudie verrijkt het eigen ontwerp en zal ook 
de latere carrière als docent voorbereiden. Gefascineerd door 
het analytische onderzoek bij Pieter De Bruyne en gevoed door 
de lessen van ir. Louis van Mechelen over het gulden getal legt 
Kieckens zich toe op de barokarchitectuur. Het onderzoek naar 
de geometrie in bouwstructuur en methodiek van Borromini 
resulteert in het inzicht dat ‘licht’ de bouwmaterie van de barok 
was. Of beter gezegd: hoe het licht vanuit de koepel gemanipuleerd 
en gestructureerd de ruimte binnenvalt. Zo worden ook de 
basiselementen van de barokarchitectuur duidelijk: geometrie, 
bouwstructuur, licht, maar ook het gebruik van emblemen. Zo 
ontleedt Kieckens de kerk van Santini: de vijfhoekige ster die rond 

de heilige Johannes van Nepomuk verscheen bij zijn overlijden 
én de vorm van de tong zijn als plan terug te vinden. (Nepomuk 
werd als martelaar de tong afgesneden). Santini introduceerde 
hiermee symboliek in de bouwkunst die enkel zichtbaar wordt 
door het bestuderen van de ruimtelijke bewegingen en de 
systematiek, tevens resulterend in het samengaan van gotiek en 
barok: de gotiserende barok. Daarnaast wordt duidelijk dat plan 
en doorsnede niet naast elkaar bestaan maar één autonoom 
systeem vormen, gebaseerd op de 17de-eeuwse ontdekking van de 
kosmos, het barokke contrapunt. In de renaissance kent men één 
centraal punt, geconcentreerd in cirkel of vierkant, de persoon zelf. 
In de barokperiode wordt men bewust van de tweedeling ‘wereld’ 
versus ‘kosmos’. In de geometrie verschijnen twee brandpunten: 
de persoon en de kosmos, met de ellips en het ovaal als resultaat. 
Daardoor vindt men in de barok ook die systematische opbouw in 
de derde dimensies terug en vloeien meervoudige ruimten in elkaar 
over. Een gebouw staat niet op zichzelf, maar kan gebaseerd zijn op 
een geometrische tekening die in relatie staat tot hoe deze ruimten 
in werkelijkheid gebouwd kunnen worden. Meer specifiek gaat het 
om de omzetting van de lat en de passer in het ontwerp naar krijt en 
koord met de Romeinse voet als maat.

 3 Engagement: werken aan een architectuurcultuur 
  Stichting Architectuurmuseum

In 1983 richten Christian Kieckens en Marc Dubois de S/AM 
op. De architectuurvereniging is een tiental jaar actief en legt 
de basis voor een architectuurbewustzijn in België. Architecten, 
kunstenaars, opdrachtgevers en geïnteresseerden worden via 
lezingen en reizen op de hoogte gebracht van de buitenlandse 
architectuurtendensen in onder meer Frankfurt, Barcelona, 
Zwitserland en Portugal. In eigen land presenteert de stichting 
tentoonstellingen over architectuur. Het aanvankelijk informatieve 
ledenblad groeit uit tot een interessant vakblad. Aanklachten 
tegen het verkokerde opdrachtenbeleid, artikels over historische 
Belgische en internationale architecten, werk van jonge architecten 
en nuttige informatie voor de architecten komen erin aan bod. 
Kieckens fungeert als hoofdredacteur, curator en scenograaf, 
maar hij staat ook in voor teksten en vormgeving in een los-vast 
samenwerkingsverband met onder anderen Marc Dubois, Steven 
Stals, Paul Robbrecht en Paul Vermeulen.
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 4 Grafische Vormgeving 1975-2015

Wellicht is Kieckens’ liefde voor de grafische vormgeving 
ontstaan in de platenzaak van zijn ouders. Muziek en de sfeer 
op de bijbehorende platenhoezen zijn in de jaren zestig en 
zeventig trendsetters van nieuwe ideeën. De vormgeving van 
de popcultuur is in die zin een beeldcultuur die kunstenaars 
en ontwerpers wederzijds beïnvloedde. De platenhoezen van 
platenmaatschappijen Verve in de jaren zestig en ECM in de jaren 
zeventig inspireren Kieckens het meest. Ook een tentoonstelling 
van El Lissitzky beïnvloedt hem. De eerste publicatie die Kieckens 
vormgeeft, dateert van 1981 en handelt over de Japanse architect 
Hiromi Fujii. Ze begeleidt een tentoonstelling die in veertien 
Belgische en Nederlandse architectuurinstituten wordt getoond. 
Kieckens’ fascinatie voor grafiek wordt tevens gevoed door de 
vormgeving van het Spaanse tijdschrift Quaderns di Arquitectura 
rond 1986. Barcelona wordt op dat ogenblik een interessante 
plek voor ontwerpers: geloof in de maakbaarheid van de stad, 
fierheid en optimisme vonden hun weg in de nieuwe architectuur, 
stedenbouw, inrichting van de publieke ruimte, grafische 
vormgeving, design en interieurontwerp. In de aanloop naar de 
organisatie van de Olympische Spelen (1992) stimuleert innovatie 
opmerkelijke resultaten. Bij Kieckens is het grafisch vormgeven, net 
als het ruimtelijk ontwerp, bepaald vanuit rasters en verhoudingen: 
een afleiding van een Borrominiaanse verhouding √3:3 of van 
de kwintverhouding 2:3, door Plato bestempeld als de beste 
verhouding voor een binnenplaats.

 5 1815, Caffé Wolff

1815   Het wedstijdontwerp voor de herinrichting van de site van 
Waterloo omvat een gebouw en de landschapsaanleg. Het gebouw 
is gebaseerd op de metafoor van twee kruisende sabels. Op de 
kruising komt het 19de-eeuwse panorama van de slag. Het ontwerp 
biedt de mogelijkheid tot snelle of trage bezichtiging. Snel: reeds 
vanaf de parking krijgt men een perspectief naar de heuvel (zichtbaar 
in het grondvlak). Het langzame bezoek gebeurt via een wandeling 
die even lang duurt als de veldslag zelf. Een looppad geeft aan hoe 
Napoleon zijn troepen tegen die van Wellington had aangeduwd. 
Een matrix-grid over het landschap bepaalt op welke plekken een 
installatie komt vanuit een samenwerking van twee kunstenaars. 
Sommige plaatsen voor interventies liggen langs het parcours, 
andere liggen verloren in de velden. Met dit ontwerp wil Kieckens 
het begrip ‘ervaring’ koppelen aan ‘landschap’, en de herbeleving 
bewuster maken door het parcours van de slag te doorlopen. Niet 

alles moet onmiddellijk zichtbaar en of consumeerbaar zijn.
Wolff   Herinrichting van een café in een groot middeleeuws pand 
in Gent. In de ovale ruimte met nissen biedt de sequentie van 
kleinere interieurs ruimte voor zowel gesprekken in groep als in 
intimiteit. Met de interventies wil Kieckens de sfeer creëren van een 
grootstedelijk literair café, waar meubilair, decorum en interieur één 
geheel vormen. In de vloer van het café is een uurwerk verwerkt: 
een verwijzing naar ‘ici on passe son temps’.

 6 Architetti della Fiandra, S65, Interieur 94

ADF   Fantasia Fiamminga con veduta Veneziana: de 
tentoonstellingsscenografie voor de eerste Belgische deelname 
aan de Architectuurbiënnale in Venetië, een organisatie van S/AM, 
is een installatie van zes plateau’s. De structuur van vier ‘pontons’ 
in de lengte en twee dwarse ‘vleugels’ creëert een nieuw interieur 
in het paviljoen. Daardoor verandert de plattegrond, maar hij volgt 
de logica van het tentoongestelde materiaal: gerealiseerd werk van 
jonge architecten in Vlaanderen. De ingreep speelt evengoed in 
op de verhoudingen als op het licht van het paviljoen zelf. ‘Beeld, 
scherm, vlak en perspectief’ zijn de connotaties die verwerkt 
zijn in het ontwerp. Inspiratie hiervoor is de geschiedenis van de 
landschapsschilders en de beïnvloeding die er was tussen Venetië 
en Vlaanderen.

S65   Galerie S65 heeft vier afzonderlijke tentoonstellingsruimten. 
Door de inbreng van een bijkomende laag/tekening, ontstaat een 
eigen ruimte of studiolo, enkel vastgelegd door vier hoeken, een 
verwijzing naar de filosoof Gaston Bachelard. Hierdoor wordt een 
soort interieur-labyrint waargenomen en is de sequentie van het 
parcours totaal gewijzigd. De ervaring van de ruimte wordt anders 
en men krijgt er nieuwe perspectieven.

INT94   Voor de inrichting van de Kortrijkse meubelbeurs Interieur 94 
wil Christian Kieckens afstand nemen van het jarenlang dwangmatig 
gebruikte parcours. Geïnspireerd door een stedelijk grid introduceert 
hij blokken, straten, pleinen en een grote boulevard. Ook worden 
alle hallen met elkaar in verbinding gebracht via een tweede raster, 
gebaseerd op de meest economische verdeling voor de verhuur van 
de standen. Het resultaat is een vrij parcours waarbij de ervaring 
van een zekere vrijheid en zelfs verlies aan oriëntatie opgevangen 
worden door de herkenning van de lange houten boulevard of 
rambla. Ook de betekenis van slenteren en verpozen op de boulevard 
komt hierbij naar boven. Via de rambla wandelt de bezoeker door 
poorten naar een ‘stedelijk gebeuren’: paviljoenen waarin de cultuur 
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in allerlei facetten inspiratie oplevert voor architectuur, interieur en 
design. Verder ontwerpt Kieckens er een ‘groot plein’ – campo of 
piazza – met wanden uit bakelietpanelen als tentoonstellingsruimte 
voor de expo Minimal Design.

 7 Woning B-O, Spaarkrediet, Woning Van Hover - De Pus, 
  Interieur voor Lucas Van Schuylenbergh

B&O   Het plan van Woning B-O is gebaseerd op twee volumes 
die in elkaar schuiven, een knipoog naar Louis Kahn. De opdeling 
splitst een dag- en nachtdeel in de woning en organiseert op het 
terrein vier tuinen. De oorspronkelijke bedoeling was om de woning 
volledig met hout te bekleden, refererend aan de woning van  
Peter Callebaut in Zeebrugge, en het dan zwart te branden zoals de 
werken van de beeldhouwer David Nash. De dubbele trap naar de 
verdieping die de kinderruimte van de ouderslaapkamer scheidt, 
genereert aldus een huis-in-het-huis; niet in plan, maar in gebruik.

S   De inrichting van een bankfiliaal annex vergaderruimte in een 
verbouwd 19de-eeuws pand gaat in tegen de heersende trend. In 
plaats van gescheiden en afgeschermde loketten tussen klant en 
bankbediendes krijgen we hier een open ruimte met een lange tafel 
als balie. De aanpassing van de vergaderruimte op de verdieping is 
gebaseerd op een abstractie van de geometrie van de bestaande 
ruimte. Decor en ornament vertonen een kruisvorm.

VHDP   Het eerste ontwerp toont een complexe vorm en een 
opdeling in een winter- en zomerhuis. Verdere ontwerpen 
resulteren uiteindelijk in een duidelijk wigvormig volume gebaseerd 
op een getallenreeks. Het gaat om drie elkaar penetrerende 
volumes. In elke gevel zit één raam, ook in het dak maar dat is 
niet uitgevoerd. Het in aanzicht minimalistisch aandoend beeld 
kan maar worden gerealiseerd door uiterst verzorgd uitgewerkte 
details, wars van formalisme. Deze minimale architectuur is een 
kenmerk van de periode 1990-1994. Als ontwerper wil Kieckens 
eerder elementen wegnemen en alle aandacht toespitsen op het 
creëren van een genereuze ruimte voor de gebruiker. De grondslag 
daarvan zijn Borromini’s thema nihil addi (‘niets toegevoegd’) en ‘de 
afwezige aanwezigheid’ in het Zwitserse bouwen.

LVS   Het niet-uitgevoerde interieur voor de grootste 
collectioneur van meubels van Pieter De Bruyne (1931-1987) 
houdt het midden tussen een woon- en presentatieruimte. 
Het gaat om de woonruimte achter een juwelierswinkel. Twee 
specifieke meubelen worden in de ruimte opgenomen en 

krijgen hun eigen plaats. Daarnaast zijn er twee interventies 
met licht: een belichte buitenwand met muurfontein en de 
inbreng van zenitaal licht door een koepel. Die is opgebouwd 
uit een uitgesneden stuk piramide en uitgewerkt als een 
steensnede, waarbij licht materie wordt en de blauwe hemel 
zichtbaar wordt vanuit de oorspronkelijk ingesloten donkere 
kamer. De inrichtingen, meubels en ontwerpmethodiek van 
Pieter De Bruyne zijn een constante in de loopbaan van 
Christian Kieckens. De studie van zijn werk, de samenwerking, 
het verbouwen van enkele van zijn inrichtingen, het wonen en 
werken in de woning Pieter de Bruyne en de samenstelling 
van de oeuvrecatalogus en de overzichtstentoonstelling in het 
Designmuseum in Gent in 2012, getuigen van een diepgaande 
kennis en bewondering voor de leermeester.

 8 Woningen 1997-2015

Hoewel Christian Kieckens tal van woningen heeft ontworpen, 
werden er slechts twee gebouwd. De zeer specifieke vragen van 
opdrachtgevers blijken om diverse reden niet steeds haalbaar, 
niet voor hen of niet voor de ontwerper. Hoewel elke woning de 
specificiteit van de opgave en de kenmerken van de bouwlocatie als 
uitgangspunt neemt, is steeds een ontwerpmatig principe verwerkt 
in de uitwerking: maatvoeringen en ruimtelijke verhoudingen. In 
de eerste periode is de architectonische opbouw gebaseerd op 
het getal 2, wat leidt tot nogal expressieve ontwerpen. Later wordt 
de verschijningsvorm van de woningen duidelijker van structuur 
en rustiger in aanblik. Oorzaak hiervan is een zich wijzigend 
onderzoek naar de bouwbaarheid, en het inbrengen van thema’s 
als ‘onopvallende duidelijkheid’, afwezigheid van architectonische 
vormen, interpretatie van de omgeving, wegnemen van het 
overbodige, het huis en zijn gebruik. Maar ook referenties aan 
kunst en de architectuur van Lewerenz en Zumthor komen voor. 
Zo is er de niet-gerealiseerde uitbreiding van de woning Lenglet 
in Ukkel, een ontwerp van Louis-Herman De Koninck uit 1928. 
Hier geen modernistische uitbreiding, noch een expressieve 
vormentaal die alle aandacht naar zich toe trekt. De toevoeging 
is een ingetogen zwart volume met identieke grote ramen dat 
de aandacht naar de bestaande woning leidt. De uitbreiding van 
een Provençaalse woning nabij de Mont Sainte-Victoire in Aix-en-
Provence is ontworpen vanuit een perspectief: het uitzicht vanuit 
de nieuwe, verzonken uitbreiding met blik op de door Cézanne 
meermaals geschilderde berg. Het ontwerp voor de woning 
Vandererve naast het Zoniënwoud in Tervuren vertrekt van de vraag 
naar veel muren om kunstwerken aan op te hangen. Hieruit volgt de 
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specifieke bouwstructuur. Bij het ontwerp voor de uitbreiding van 
een klassieke hoeve in Aalst wordt een vierkanthoeve ontwikkeld 
door een nieuwe patio te integreren. Het antwoord op de vraag 
naar een ‘conceptueel huis’ in de Brusselse rand resulteert in 
een eerste voorstel voor een suburbane woning met een open 
piano nobile, terwijl het tweede voorstel het Haus Müller van Adolf 
Loos als referentie neemt, gezien de gelijkaardige situatie van de 
bouwplek. De uitgevoerde woning Van Hover-De Pus (1990-1995) 
in Baardegem lijkt een keerpunt in het onderzoek naar een andere 
taal. Een eenduidige vormentaal blijft opzettelijk achterwege. 
Context wordt gezien als een kritische massa waarbij tijd, plaats 
en theorie het ontwerp vormen op basis van een programma 
dat niet duidelijk omschreven was. Ook de woning ‘Brits Pad’ in 
Knokke-Heist wordt gebouwd. Op het terrein wordt de bestaande 
villa afgebroken. Het ontwerp volgt rigoureus de opgelegde 
bouwkundige voorschriften. Het huis, bedoeld als huurvilla, 
beoogt maximaal ruimte te bieden zonder functie, programma of 
oppervlaktes vast te leggen. Het gebouw drukt enkel het bouwen 
uit: logica van structuur, interpretaties van zichten vanuit het 
interieur, verhouding en reflecties van materiaal. De woning nestelt 
zich op haar plaats alsof ze er altijd al was.

 9 Scenografie 1995-2016

In 1990 schreef Marc Dubois over het recente werk van Christian 
Kieckens een tekst die het ‘thematiseren als redding’ stelde. 
Deze methodiek, die vanuit de ‘taal’ komt – woorden die beelden 
genereren – is voornamelijk herkenbaar in de scenografieën. Deze 
eerder efemere architectuur genereert vanuit het oogpunt van 
ontwerponderzoek helder hoe theorie en praktijk tot één geheel 
kunnen komen. Bijgevolg getuigen deze ontwerpen van een aantal 
essentiële standpunten in de architectuur van Christian Kieckens. 
Ruimtelijke ingrepen vertrekken van een wil tot ordening: patronen, 
grids, het citaat van de stadsplattegrond, komen meermaals 
terug. Alles staat ten dienste van de overdracht van de inhoud en 
de beleving, het onnadrukkelijke parcours dat zichten en relaties 
legt, de uitgekiende lichtwerking die theatraliteit niet schuwt, het 
verfijnde meubelontwerp. De ontwerpen voor scenografieën blijken 
het grootste aandeel van zijn werk uit te maken. Maar hun tijdelijk 
karakter maakt dat ze slechts nog in onze herinneringen bestaan en 
via foto en plannen te bestuderen zijn. 

Enkele groepen kunnen worden onderscheiden. Zo zijn er vooreerst 
de ‘9 + 1 ontwerpen’ voor Le Fresnoy, de Studio National d’Art 
Contemporain in Tourcoing. Dit instituut, een verbouwing in 1995 

door Bernard Tschumi, was een van de laatste Grand Projets van 
president François Mitterand. De voormalige overdekte schaatsbaan 
uit 1925 biedt plaats aan een postgraduaatopleiding voor film 
en multimedia. In de kleine en grote hall worden voortdurend 
tentoonstellingen over film, video en nieuwe media gepresenteerd. 
Vanuit dit gegeven dringt het concept van de black box zich op. 
Maar even essentieel is de logica van de opbouw en het parcours, 
die bepalend zijn voor de beleving van het steeds wisselende 
werk. Daarnaast vereist elk kunstwerk vanuit zijn afmetingen een 
specificiteit. Een van de projecten was ‘Panorama 8’ (2007) met 
Dominique Païni als commissaris. De scenografie stoelt op het 
‘idee van een stad’. De vorm van de publicatie, ook door Kieckens 
bepaald, is opgevat als een filmische band, maar met één specifieke 
handeling, namelijk het zilveren cijfer 8 op de cover. Op het eerste 
zicht lijkt het een set handboeien, een referentie aan de titel 
Présumés coupables! (‘verondersteld schuldig te zijn’). De referentie 
aan de stad is ook duidelijk in de voorstellen voor het grondplan 
van de standen voor de meubelbeurs Interieur in Kortrijk. Het plan 
baseert zich op een grid van bouwblokken, straten en pleinen. De 
uitwerking voor Interieur 98 voegt daar nog een andere laag aan 
toe: de uitwerking van twee rode paviljoenen voor gastcurator 
Rolf Fehlbaum. De CEO en bezieler achter Vitra publiceert op dat 
moment zijn befaamde ‘rode boekje’ met foto’s van stoelen uit zijn 
privéverzameling. De paviljoenen zijn een omzetting van het boek: 
een interieur waar objecten worden ingebracht.

Invloeden vanuit de kunst en/of woordspelingen zijn in veel 
scenografieontwerpen een drager van het concept. De installatie 
voor Kieckens’ tentoonstelling ‘Tafel-landschap’ (1997) in deSingel 
is een constructie die zowel tafel als portiek is door haar plaatsing 
op de schuine helling van de exporuimte. Het object refereert aan 
het dubbelwoord ‘Tafelberg’.

De ‘tentoonstellingskist’ voor ‘Arquitectura de Flandes’ (1997) in 
Barcelona heeft als connotatie een boîte en valise van Duchamp 
waarin verschillende dingen verzameld liggen. Er wordt tevens 
ingespeeld op de specifieke locatie van de verzonken exporuimte 
van de Col·legi de Arcquitectes de Catalunya in Barcelona. 
De locatie ligt aan een publiek plein en is voorzien van grote 
raampartijen die inkijk toelaten.

Voor het Zeeuws museum (2002-2007) in Middelburg wordt 
scenografie omgezet naar museografie. In functie van de gepaste 
museologische opstelling wordt het museum op maat gebouwd. 
Elk van de 22 kamers van de voormalige abdij is specifiek 
vormgegeven op basis van de tentoon te stellen objecten. Soms 
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werkt Kieckens met een metafoor, bijvoorbeeld voor de koffers 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de collectie van 
het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen op 
de zolderverdieping. De koffers lijken zo van de schepen gehaald. 
Maar evengoed zijn ze een verwijzing naar Gaston Bachelards 
tekst L’intérieur d’un coffre est un espace d’intimité (La Poétique de 
l’Espace, 1957).

Twee recentere scenografieën zijn ontworpen om de oeuvres 
van andere ontwerpers te tonen. Voor ‘Pieter De Bruyne’ (2012) in 
het Design museum in Gent verwerkt Kieckens ook een neutraal 
raster doorheen de ruimte. Op exact uitgekiende plekken creëert 
hij perspectieven om aldus visuele dialogen op te stellen tussen 
vroeg en laat werk. Bij de expo over ‘De Turnhoutse School’ (2012) 
vormen abstracte modellen van de typische plannen van de drie 
architecten de basis voor de individuele presentaties. Men kan de 
scenografie evengoed lezen als een kleine verkaveling.
De uitwerking van de huidige tentoonstelling in deSingel door 
het Vlaams Architectuurinstituut (2016) is de omzetting van 
steeds terugkerende thema’s: de schaal 1:1, de tent als basis van 
architectuur, het theatrale in de scenografische opstelling, het open 
perspectief. Nieuw is de uitnodiging om in dialoog te treden: de 
lege ruimte geeft plaats aan werk van acht wisselende kunstenaars. 
Het Mnémosyne-archief (1926) van Aby Warburg is het beeldende 
vertrekpunt voor deze tentoonstelling.

 10-11 Woonensembles 1999-2013

In 1999 vindt in het oeuvre van Kieckens een schaalvergroting 
plaats in het bouwen in de stad. Een eerste aanzet is gegeven 
door Jo Coenen in de rol van supervisor van het masterplan voor 
de Céramique-wijk in Maastricht. Kieckens krijgt de opdracht om 
het sluitstuk Blok 30A2 op het Céramique-terrein (1999-2010) 
te ontwerpen. Wijzigende terreingroottes, de verschillende op 
elkaar volgende bouwbesluiten die hiermee gepaard gaan, en 
de overdracht naar andere bouwheren, zijn aanleiding voor een 
ontwerpgeschiedenis van vijftien projecten in zeven jaar tijd. Omdat 
Jo Coenen stelt dat dit ontwerp een andere uitstraling kan hebben 
dan de bakstenen architectuur van de omliggende wijk, werd 
gekozen voor witte muren met omlijstingen in grijs beton en een 
hardstenen plint. De witte glaspanelen refereren aan ‘keramiek’ als 
spiegelend bouwmateriaal. Het ooit voorgestelde beeld van een 
kristallijn volume in een rigoureuze structuur is uiteindelijk omgezet 
naar de abstractie van een Milanese casa.

In diezelfde periode is ‘de stad’ onderwerp van het 
ontwerponderzoek voor projecten in Brussel, Mechelen, 
Antwerpen, Lommel en Bergen op Zoom. Alle thematiseren 
ze ruimtegebruik, en de wisselwerking tussen de private en 
de gemeenschappelijke open ruimte, een thema dat wezenlijk 
onderdeel uitmaakt van de compositie van het grondgebruik. 
Ook getuigen ze alle over het belang van het ontwerp van 
‘grootstedelijke beelden’ voor de stedelijke ruimte. 

Voor het Îlot Schuddeveld (2001-2004), naast de Sint-
Hubertusgalerij in Brussel, zijn een duidelijke bouwmethodiek en 
het geven van een centraal open binnengebied uitgangspunten 
voor het concept. Door wijzigingen in programma’s, afwijzingen 
door de stedelijke diensten, en het ontbreken van een visie over 
binnenstedelijke plekken die onderhevig zijn aan ICOMOS-
voorschriften, resulteren achttien ontwerpvoorstellen en vier 
bouwaanvragen in een papieren project.

Het Escada-huis (2001-2004) is een hoekgebouw aan de 
IJzeren Leen in Mechelen. Na een geweigerd ontwerp voor een 
nieuwbouw vraagt de Dienst Monumentenzorg een ‘door de 
architect te kiezen deel van het bestaand gebouw’ te bewaren. 
Kieckens kiest ervoor om de gevel in metselwerk als bouwschil te 
behouden, het hoekgebouw volledig uit te hollen en er een nieuwe 
constructie achter te bouwen. Dit is geen uitspraak over façadisme 
maar het verduidelijkt dat de gevel in relatie staat tot het plan en 
omgekeerd. Kieckens wil daarnaast in het gebouw een zicht bieden 
op de toren van de Sint-Romboutskathedraal. De grootste ruimte in 
het volledig dichtbebouwde pand biedt dit genereuze beeld.

Het project ‘Graffito’ (2002-2007) langs Vleminckveld in Antwerpen 
wil teruggrijpen naar de ‘witte stad’ zoals Antwerpen in de 19de 
eeuw werd genoemd wegens de wit bepleisterde gevels. Daarnaast 
vormt het project een straatwand met grote loggia’s over een lengte 
van 65 meter. Het plan is opgebouwd vanuit twee doelstellingen: 
een interne patio laat het zicht op de politietoren van Renaat Braem 
toe en de technische zones van de appartementen zijn planmatig in 
het midden geconcipieerd zodat zowel dag- als nachtgebruik langs 
beide zijden kan worden georganiseerd.

Het project ‘4 Huizen’ in Lommel (2002-2007) op de Hertog Jan-site 
getuigt van een uitgekiend ontwerp. Het is een combinatie van de 
meest pertinente bouwstructuur, economische overspanningen, 
de expressie van de hoekvolumes door de vormentaal en het 
ruimtelijke denken: ondergronds werden vier volumes geschakeld 
in plaats van verdeeld.
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De architecten van de drie bouwvolumes met huurwoningen (2002-
2006) in Bergen op Zoom, Jo Janssen, Marx & Steketee en Christian 
Kieckens, kiezen ervoor om met dezelfde materialen te werken. 
‘VillaVeneta’ van Kieckens, het meest linkse, verwrongen volume, 
neemt het geheel van de samenstelling op en vormt zo een ‘begin- 
of eindpunt aan de totale setting van zes gebouwen’.

Het project ‘Meyboom’ (2006-2013) in Brussel bestaat uit een 
geheel van vier stedelijke woonblokken ontworpen rondom een 
ingesloten binnengebied op de hoek van de Zandstraat en de 
Moerasstraat. De site heeft enige bekendheid en betekenis door 
de nabijheid van twee belangrijke historische gebouwen: de 
‘Magasins Waucquez’ (1902) van architect Victor Horta en de 
gebouwen van de krant ‘Le Peuple’ (1931) van Maxime Brunfaut. 
Een duidelijke architectuurtaal ligt aan de basis van het project. Ze 
is gebaseerd op een stedelijke woontypologie en uitgewerkt met 
een dakbeëindiging in trapvorm, refererend aan de ziggoerat of de 
mastaba, waardoor er lange terrassen ontstaan op de bovenste 
verdiepingen. Gevelmaterialen en tektoniek zijn zo gekozen 
dat ze aansluiten bij de typische kleuren en materialen van de 
architectuur in Brussel, met name beige en zandkleurige tinten. 
Die keuze zinspeelt ook op de naam van de Zandstraat. Het hele 
complex integreert zich op een autonome manier in het stedelijke 
weefsel. Het is aanwezig naast vele andere stedelijke gebouwen 
en wil op deze manier een eigen bijdrage leveren aan de culturele 
duurzaamheid in de stad. Het project getuigt van een hedendaagse 
bouwcultuur die het authentieke traditionele bouwen in Brussel in 
zich heeft opgenomen.

De vraag naar een wooncomplex aan het Galgenweel in Antwerpen 
(2006) wordt vroegtijdig stilgelegd door de opdrachtgever. Het 
project is gesitueerd op de mooiste plek van de gehele site, met 
zichten op de stad. Het vertrekt vanuit drie volumes die een grote 
open patio met zicht omarmen. Galerijen en terrassen bepalen 
het architectonisch beeld en een vloerinscriptie verwijst naar 
het Mundaneum (1928) van Paul Otlet. De rigide bouwstructuur 
is nodig om ondergronds parkeren mogelijk te maken en 
appartementen een logische planinvulling te kunnen geven.

 12-13 Utilitaire gebouwen 1994-2016

Duurzaam zijn, aanpasbaar zijn in gebruik en genereus ruimte 
geven aan het werken, dat zijn drie uitgangspunten die in alle 
ontwerpen voor utilitaire gebouwen terugkeren. De inmiddels 
verbouwde kunstdrukkerij Salto (1994-1996) was een leegstaande 

wasserij uit 1962 die deel uitmaakte van een oude verlaten 
psychiatrische instelling in Oud-Rekem. De metafoor van de 
‘mantel’, een tussenzone tussen het oude gebouw en de omgeving, 
is de leidende gedachte. De omhulling creëert een tussenzone die 
in de nodige klimatisering en technische vereisten voorziet.

Toekomstige bruikbaarheid is ook het concept voor drukkerij 
Sanderus (1996-1998) in Oudenaarde. De gevel is een vrij in te 
vullen front langs een typische Vlaamse steenweg. In een derde 
verbouwingsfase in 2016 wordt de voorbouw aangepakt met een 
nieuw gevelontwerp. De ontwerpgedachte achter de ruimtelijke 
compositie is het thema ‘stapelen’, dat inspeelt op de thema’s 
‘indrukken/uitdrukken’ die de eerste bouwfase inspireerden en 
refereren aan het drukkersambacht.

De vraag naar een nieuwbouw voor een studentencentrum (1996-
1998) aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg gaat gepaard 
met het idee om langs de rand van het campusterrein en palend 
aan de voetgangerszone een aaneensluiting van gebouwen met 
diverse invullingen te ontwerpen. Dit studentencentrum zou een 
eerste worden in een rij, waaruit de planmatige H-vorm is ontstaan. 
Het grondplan met drie identieke delen beantwoordt aan een 
constructieve nuchterheid naar Nederlands model. De gevels 
reveleren het onzichtbare constructieprincipe: metselwerk voor 
dragende wanden, bepleisterde gevels voor de niet-dragende. Het 
gebouw is het resultaat van een maximale economie op alle facetten 
van de opdracht: maximale capaciteit, minimale grondbezetting, 
minimale bouwkosten en aanpasbaarheid in de toekomst.

Volgend op de succesvolle samenwerking voor de inrichtingen van 
de designbiënnale Interieur krijgt Kieckens de opdracht om een 
tussenhal in Xpo Kortrijk te verbouwen tot een ingesloten gebouw 
dat de bestaande hallen verbindt (1998-1999). Naar analogie 
met het hallencomplex in Frankfurt door O.M. Ungers projecteert 
Kieckens een ruimte met eigen ritmiek die vertrekt van het grid 
van de bestaande hallen. Het gerealiseerde deel is een eerste fase 
van een masterplan dat een driehonderd meter lange stoa beoogt 
waarop alle hallen zouden aansluiten. Koepels als ‘lichtkamers’, 
waarin daglicht en kunstlicht gecombineerd worden, ritmeren de 
driehonderd meter lange hal. Dankzij kolommen kan de hall als 
tentoonstellings- of handelsruimte gebruikt worden.

De opdrachtgever voor het kantoor van touroperator Caractère 
(2001-2003) in Erpe-Mere vroeg om een ‘huis’ te ontwerpen. 
Het project vertrekt dan ook van het beeld van het huis. En ook 
de planopbouw refereert aan de typologie van de woning: een 
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typische hall, een uitwerkte verdieping en een grote zolderruimte 
met patio. Een rigoureus schema is drager van het ontwerp. Het is 
een maximalisatie van het bouwvolume, dat omgevormd wordt tot 
een coherente geometrie en volumetrie die de stedenbouwkundige 
voorschriften volgt. Constructie, materiaal en detail volgen alle 
eenzelfde doorgedreven logica.

Bouwen in Brussel is nooit een evidentie. De verbouwing 
van een achterliggende stapelplaats tot kantoren (2002-
2004) in Brussel is een voorbeeld van stedelijke inbreiding en 
aanpasbaar gebruik. In 2002 kwam de vraag om de stapelplaats 
een nieuwe bestemming te geven. Het gebouw was in 1925 
gebouwd als speelgoedmagazijn, in 1951 met een verdieping 
verhoogd en omgebouwd tot wijnhandel, en in de jaren 1990 
ingevuld als klein bedrijf voor pitabroodjes. Twee lagen van de 
oude constructie worden uitgezuiverd tot kantoorruimte voor 
Christian Kieckens Architects. De bovenste verdieping wordt 
ingericht als nachtgedeelte behorend tot het voorhuis. Een 
interessante schakeling van functies biedt tal van opportuniteiten: 
de gelijkvloerse doorgang met perspectief, twee patio’s die 
lichttoetreding toelaten en in de zomer voor een afkoelend klimaat 
zorgen, een met hout bekleed tussenvolume waarin circulaties 
discreet worden ingesloten en dat een rustige aanblik oplevert in de 
chaotische stedelijke omgeving.

In Vlaanderen is de voormalige steenweg tussen twee 
provinciesteden een ‘generieke plek’. Het uitzicht is overal gelijk 
en net anders, een gevolg van een houding van achteloosheid 
voor ruimte en landschap. In een dergelijke context staat ook het 
kantoorgebouw voor de gerechtsdeurwaarder Filip Vandermarliere 
(2011-2014) in Roeselare, te midden van een amalgaam van 
nietszeggende bouwsels. Het gebouw neemt afstand van zijn directe 
omgeving en is opgebouwd vanuit een eigen formele logica. Ook 
hier is het uitgangspunt: maximale ruimtelijke structuur creëren, 
gebaseerd op de bouwvoorschriften. Het raam, een ‘type’ dat ook 
bij andere gebouwen werd ontwikkeld, wordt als ‘thema’ in het 
ontwerp verwerkt. De herhaling ervan roept vaag een herinnering op 
aan klassieke architectuur zoals abdijen met kloostergang. Interieur 
staat hier diametraal tegenover exterieur dat vanuit zichzelf niets wil 
verhullen, terwijl de zichten van binnen naar buiten alles zeggen over 
achterbouwen en ad hoc-situaties, ooit aanleiding tot de betiteling 
‘het lelijkste land ter wereld’. Van buiten naar binnen merk je eenvoud, 
van binnen naar buiten zie je alleen maar lelijkheid.

Het winnende ontwerp voor het crematorium (2011-2015) in 
Zemst kwam tot stand via de procedure van de Open Oproep 

door de Vlaams Bouwmeester. Het bouwterrein ligt te midden van 
een industriezone, onder doorhangende hoogspanningskabels. 
Door stringente bouwvoorwaarden en overstromingsgevaar is 
de uitwerking van het programma allesbehalve vanzelfsprekend. 
Voor crematoria bestaan geen bruikbare typologieën. Het gebouw 
bestaat uit twee totaal aparte functionele eisen: een functioneel 
deel met verbrandingsovens en een rituele ruimte voor intimiteit, 
samenzijn en afscheid nemen. Ook hier laat Christian Kieckens 
zich inspireren door de architectuurgeschiedenis. Die inspiratie 
koppelt hij aan een pragmatische houding ten opzichte van gebruik, 
tijdsverloop en parcours van een afscheidsdienst. De idee van de 
laatste kamer, de geborgenheid van een familie en het samenzijn in 
één ruimte zijn de mentale gedachten die het ontwerp voeden. De 
kamer met oculus is de architectonische materialisatie van dit alles. 
Het subliem vatten van licht via een oculus, een blik naar de hemel 
en de ervaring van de ruimte maken de essentie van het gebouw. 
Daarnaast zijn er onnadrukkelijk tal van andere architectuurcitaten 
aanwezig.

 14 Publieke ruimte 1993-2016

Kieckens’ ontwerpen voor de publieke ruimte vertonen doorheen  
de jaren eenzelfde aanpak. Openbare plekken maken betekent 
in Vlaanderen vooral: ruimte leegmaken, objecten en obstakels 
wegnemen. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk 
verschillende activiteiten – markten, optochten, feesten 
enzovoort – ruimte te geven. Grondplannen zijn grafische patronen 
die structuur geven aan het gebruik en de ruimte. De materialen 
zijn meestal mineraal, soms met een bomenrij als een groen lineair 
detail.

In de jaren 1990 wordt in Aalst gestart met een zoektocht naar de 
verbinding van beide Denderoevers. Het eerste voorstel, Pretext 
(1993), is een poging tot opwaardering van de rechteroever en 
het achterliggende stadsdeel. Het eventuele verdwijnen van de 
fabriek Amylum vormt de aanleiding om ook na te denken over 
de eventuele leegstand van het gebouwencomplex en de nieuw 
verkregen stedelijke ruimte. Hoe kunnen de stad en de rivier 
opnieuw met elkaar in relatie worden gebracht? Hoe om te gaan 
met de metaschaal en hoge densiteit van de plek? Densities 
(downtown Aalst) (1996) heeft een ander doel en wil kunst en 
architectuur verweven. Het project ambieert om op een andere 
manier na te denken over de stad, en aan te tonen hoe kunst en 
architectuur een gemeenschappelijke onderlegger kunnen vormen 
voor een project dat het functionele overstijgt: meta-architectuur. 
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Als conceptueel kunstenaar introduceert Peter Downsbrough 
woorden als objecten die de private en de publieke ruimte in vraag 
stellen.

Sinds de aanstelling van bOb van Reeth als eerste Vlaams 
Bouwmeester in 1999 gaat er meer aandacht naar de publieke 
ruimte als werkterrein voor architecten. De Open Oproep – waarvan 
de teller intussen al op 31 staat – en enkele andere initiatieven 
hebben geleid tot meer opdrachten. Het masterplan Filatures and 
urban fabric(s) voor de stationsomgeving (2002-2020) in Aalst lijkt 
een verderzetting van het Densities-project. Het komt voort uit 
een wedstrijd ingericht door Eurostation NV met Stad Aalst, De 
Lijn en de NMBS als hoofdpartners (oorspronkelijk ook B-Post en 
Sirral). Het gebied rond het treinstation en de Denderoevers wordt 
heringericht als publieke ruimte. Een sequentie van pleinen die elk 
een eigen identiteit hebben vormt een trilogie bestaande uit het 
Werfplein met de nieuwe Sint-Annabrug, het busstation naar een 
ontwerp van RAUM Architecten, en het Statieplein. Een publiek-
private samenwerking van meer dan vijftigduizend vierkante meter, 
een ondertunneling onder de sporen, een voetgangersbrug over de 
Dender en de gehele ontwikkeling van de Tragelsite zijn essentiële 
onderdelen van het project. Christian Kieckens staat in voor de 
supervisie. Dat betekent dat hij controle over het geheel uitoefent, 
de samenhang overziet en de plannen van de diverse ingrepen 
in de publieke ruimte coördineert. Kunst, zogenaamd functioneel 
overbodig, maakt hier ontegensprekelijk integraal deel uit van de 
architectuur en de ruimte.

Utilitaire constructies en ontwerpen voor openbare gebieden waren 
voorheen veeleer het werkterrein van studiebureaus. Maar ook 
hierin is een evolutie waar te nemen. Samenwerking vertrekkend 
vanuit een methodische planning, in casu met Grontmij nv, ligt 
aan de basis van twee realisaties: het parkeerplateau (2004-2006) 
in Gentbrugge en de heraanleg van de Leieoevers (2007-2008) 
in Machelen-aan de-Leie. In beide ontwerpen is de inbreng van 
architectonische aard. Voor het parkeerplateau werd gekozen 
voor de meest economische uitwerking, met een maximum aantal 
parkeerplaatsen en de mogelijkheid om het huidige parkeerdek 
in de toekomst een andere functie te geven. Wanden en luifels 
voorzien van planten zorgen voor schaduwwerking en bieden 
een andere aanblik dan die van traditionele parkeergebouwen. 
Het ‘amfitheater’ aan de Leie-arm komt tegemoet aan het 
openluchtspektakel dat hier jaarlijks plaatsvindt. De blijvende 
trappen en ligplateaus zorgen ervoor dat dorp en oeverruimte zich 
verbinden met het water en dat er evenementen georganiseerd 
kunnen worden.

Een gelijkaardige aanpak ligt aan de basis van de Kunstinterventies 
(2002) aan het Sluizencomplex in Evergem. Het winnende 
project van een Open Oproep voor ‘kunst in opdracht’ stelt het 
landschap voor als een educatief geheel met inbreng van tijdelijke 
evenementen. Hiervoor zouden een event manager worden 
uitgenodigd en noodzakelijke ontwerpen uitgewerkt zoals de 
fietsersbrug van Jürg Conzett. Andere kunstprojecten, van onder 
anderen Peter Downsbrough, Manon de Boer en Olafur Eliasson, 
hadden tot doel om het geheel landschappelijk te versterken en 
er een niet-stedelijke plek van de 21ste eeuw van te maken. De 
kunstopdrachten zouden tot stand komen via da 1%-regeling, maar 
zijn nooit uitgevoerd.

Het winnende ontwerp voor het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem 
(2005) concentreert zich op gebruik, zintuigelijke beleving en 
betekenis. Het is opgebouwd uit een belijning voor parkeerplaatsen, 
een voetgangers- en terraszone, een bomenrij, een onderliggend 
waterparcours en een solitair paviljoen op de plaats waar ooit het 
eerste gemeentehuis stond. Na een proces van acht jaar was nog 
steeds niet duidelijk of het oorspronkelijke ontwerp zou worden 
uitgevoerd. De kunstinterventie door Manfred Pernice werd 
opgezegd. Kieckens deed afstand van de opdracht.

Ook de Open Oproep voor inrichting van zeven pleinen aan het 
Joseph Stübbenpark (2008) in Duinbergen, een veelbelovend 
project, werd niet uitgevoerd. Het ontwerp snoert een laatste stuk 
natuurlijke duin in door middel van een wandelparcours en bindt 
zo de randpleinen aan elkaar. Kunstinterventies van onder anderen 
Ann Veronica Janssens, Roman Signer, Christoph Fink en Olafur 
Eliasson zouden het geheel versterken. Het ontwerp omvat ook een 
tweede dijk, parallel aan de bestaande, die een duinenstrook en 
strand vast houdt. Een directer contact tussen de wandelaars en de 
zee is er de concrete aanleiding toe.

Katrien Vandermarliere
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    CSSR    BAROKKOEPELS IN BOHEMEN, 1981
   Onderzoek op eigen initiatief als resultaat van de studiereis #1 naar Bohemen in 

1981, n.a.v. de Godecharleprijs voor architectuur 1981

  1 ‘Kostel Svatého Lorenza (Sint-Laurenskerk), Nemecke Jablonné’,  
Johann Lukas von Hildebrant, 1699-1705, foto op aluminium, ed. 2/3

  2 ‘Poutni Kostel Narozeni Panny Marie (Kerk van de Geboorte van de maagd Maria), 
Nicov’, Kilian Ignaz Dientzenhofer, 1717-1726, foto op aluminium, ed. 2/3

  3 ‘Kostel Narozeni P. Marie (kerk van Maria Geboorte) Pokany, Thomas Haffenecker, 
1710-1729, foto op aluminium ed. 1/3.

    AALST    ANALYSES, 1980
   Onderzoek op eigen initiatief naar de architectuur te Aalst 1920-1980 resulterend 

in lijsten en gevelanalyses

  1 ‘Woning Blanckaert-Singelyn’, Antoon Blanckaert, 1932, inkt op kalk, 53 x 53 cm x 2
  2 ‘Woning Vanden Bosch’, Antoon Blanckaert, 1935 inkt op kalk, 53,1 x 53,2 cm x 2
  3 ‘Woning De Ryck-Limpens’, Antoon Blanckaert, 1939, inkt op kalk, 53,2 x 53,7 cm x 2
  4 ‘Woning Moens’, Huib Hoste, 1941, inkt op kalk, 53,2 x 53,1 cm x 2

    11/15    VERHOUDINGSSTELSELS, 1983
   Onderzoek op eigen initiatief naar de verschillende verhoudingssystemen vanuit 

30°, 45° en 60°

  1–3 ‘Verhouding 11:15’ en afgeleiden, drie analysetekeningen, potlood, stift en inkt op 
papier, 60 x 42,2 cm

    CHEOPS   ANALYSE, 1983
   Onderzoek op eigen initiatief naar de ruimtelijke verhouding van de Piramide van 

Cheops

  1–4 ‘Oud-Egyptische Piramide’, vier analysetekeningen, inkt op papier, 61,4 x 43,7 cm
 

    BXL    ‘BRUSSELS IN BETWEEN’, 1981
   Resultaat van het ontwerp in opsluiting in het kasteel van Opheylissem in het kader 

van de selectie voor de Godecharleprijs voor architectuur 1981

  1–5 ‘Brussels in between’, zes tekeningen uit een reeks van vijftien, potlood en inkt op 
kalk, 53,6 x 53,6 cm

   Alle bovenstaande items komen uit de collectie van  
het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen (APA)

    ZOEKTOCHT:  SELECTIE LITERATUUR
   Selectie van boeken die gedurende de ganse periode van belang geweest zijn 

voor eigen onderzoek, lesopdrachten en ontwerpen
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    BORROMINI    RUIMTELIJKE SYSTEMATIEK , 1983–1986
   Onderzoek op eigen initiatief als resultaat van de studiereis #2 naar Rome in 1982, 

n.a.v. de laureaatprijs Godecharle 1981

  1 ‘Tre et uno assieme’, Borrominiaans schema en de verschillende mogelijkheden 
van de basisdriehoek met ingeschreven en omschreven cirkels, 1986, inkt op kalk, 
88 x 62,3 cm x 3

  2 ‘San Carlo alle Quattro Fontane, Roma, Francesco Borromini, 1634’, plan en 
doorsnede, 1986, inkt op kalk, 88 x 62,3 cm x 2

  3 ‘Atrio del Chiostro di San Carlo alle Quattro Fontane, Roma, Francesco Borromini, 
1635’, plan en doorsnede, 1986, 88 x 62,3 cm x 2

  4 ‘Cappella di Sant’Ivo alla Sapienza, Roma , Francesco Borromini, 1642’, plan en 
doorsnede, 1986, inkt op kalk, 88 x 62,3 cm x 2

  5  ‘Cappella dei Rei Magi nel Collegio de Propaganda Fide, Roma, Francesco 
Borromini, 1644’, plan en doorsnede, 1986, inkt op kalk, 88 x 62,3 cm x 2

    ZOEKTOCHT BORROMINI, 1983–1986
   Verschillende tekeningen als vooronderzoek en uitlegteksten voor het 

stappenplan in het kader van de eerste reeks plananalyses uit 1983, potlood op 
papier, balpen en stift op papier, diverse afmetingen

   Alle bovenstaande items komen uit de collectie van APA.
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    CSSR    BAROKKOEPELS IN BOHEMEN, 1981
   Fotografische reeks als resultaat van de studiereis #1 naar Bohemen en Beieren 

in 1981, n.a.v. de Godecharleprijs 1981

  4 ‘Poutni Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hore (Bedevaartskerk Sint-Jan 
Nepomuk op de Groene Heuvel), Zdar nad Sazavou’, Johann Santini Aichel, 
1719-1722, foto op aluminium, ed. 2/3

  5 ‘Cisterciansky Klasterni Kostel Nanebevzeti P. Marie (Kerk van het 
cisterciënzerklooster van O.L.Vrouw Hemelvaart), Sedlec’, Johann Santini-Aichel, 
1703-1709, foto op aluminium, ed. 2/3

    LOMEC    PLANANALYSE, 1985
   ‘Kaple Sv. Anny (Sint-Annakapel), Lomec’, Jan Santini Aichel (?), 1702, plananlyse, 

inkt op kalk, 87,6 x 62,3 cm

    KAPPEL    PLANANALYSE, 1985
   ‘Dreifaltigheitskirche (Bedevaartkerk van de Heilige Drievuldigheid), Kappel 

Waldsassen’, Georg Dienzenhofer, 1685-1704, plananlyse, inkt op kalk, 87,6 x 62,3 
cm

    SANTINI    PLANANALYSES, 1985

  1 ‘Poutni Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hore (Bedevaartkerk Sint-Jan 
Nepomuk op de Groene Heuvel), Z’dar nad Sazavou’, Johann Santini Aichel, 
1719-1722, plananalyse, inkt op kalk, 87,6 x 62,3 cm

  2 ‘Kaple Svaté Anny (Sint-Annakapel), Panenske Brezany’, Johann Santini Aichel, 
1705-1707, plananlyse, 1986, inkt op kalk, 87,6 x 62,3 cm

   Alle bovenstaande items komen uit de collectie van APA.

    S/AM    STICHTING ARCHITECTUURMUSEUM, 1983–1992
   Geheel aan documenten, tijdschriften, catalogi, affiches, films, huisstijl, 

uitnodigingen... 1983–1992
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    CSSR    BAROKKOEPELS IN BOHEMEN, 1981
   Fotografische reeks als resultaat van de studiereis #1 naar Bohemen en 

Beieren in 1981, n.a.v. de Godecharleprijs 1981

  6 ‘Cisterciansky Klaster (Cisterciënzerklooster, altaarkoepel), Plasy’, Johann Santini 
Aichel, 1711-1740, foto op aluminium, ed. 2/3

  7 ‘Kaple Svaté Anny (Sint-Annakapel), Panenske Brezany, Johann Santini Aichel, 
1705-1707, foto op aluminium, ed. 2/3

    FIN CEN    FINANCIECENTRUM, 1985–1986
   Ontwerp voor een nieuw te bouwen ‘financiecentrum’, Aalst,

i.o.v. Antoon Blanckaert, i.s.m. Paul Robbrecht en Hilde Daem

  1 Axonometrie van voorstel 1, 1985, inkt op kalk, (APA) 
  2 Gevel aan Pontstraat en Bertha De Dekenstraat, voorstel 3, 1986, inkt en stift op 

kalk, (APA) 
  3 Studieschets voor voorstel 3, potlood en stift op kalk, (APA) 

    BARCELONA    ‘HOUSING & THE CITY’, 1986
   Ontwerpvoorstel voor de wedstrijd ‘Housing & the City langsheen de Diagonal, 

Barcelona, uitgeschreven door het tijdschrift Quaderns d’Arquitectura

  1 Studieschets voor verdeling van 2 bouwblokken in het Cerdà-grid in 9 
woongehelen, stift op kalk, 59,6 x 84,4 cmk, (APA) 

  2 Studieschets voor indeling van 2 bouwblokken in lengte- en dwarse richting, stift 
op kalk met onderlegger, 62,3 x 88 cm, (APA) 

  3 Studieschets met onderzoek naar volumetrie en referenties, stift op 
kalk, 59,6 x 84,4 cm, (APA) 

    STRAND    ‘ZAND, NOORDERBLAUW EN MEMLINGROOD’, 1988
   Ontwerp van een strandcabine voor Maarten van Nieuwenhove langsheen de 

Belgische kust

  1 Aanzichtencombinatie van strandcabine, potlood op kalk, 83,9 x 59,4 cm, (APA) 
  2 Plan, detaillering en referentiebeelden voor de strandcabine (voor Maarten van 

Nieuwenhove), fotokopie, potlood op kalk, 84,2 x 60 cm, (APA) 

    GRAFIEK
   Selectie van grafische vormgeving in boeken, folders en publicaties in de periode 

1970-2015
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    INTERVALLO    ‘PARI INTERVALLO’, 1990
   Voorstel in het kader van de wedstrijd ‘Stad aan de Stroom’, deelproject Kaaien, 

Antwerpen

  1 Algemeen plan met aanduiding van intenties voor ringweg, aansluiting vlieghaven 
Deurne, TGV-station en nieuwe metrolijn, inkt op kalk met onderlegger, 
85,5 x 61,3 cm

  2 Deelplan omtrent ‘rechttrekking’ van de Scheldekaaien, potlood op polyesterkopij, 
83,9 x 59,9 cm

  3 Eerste ontwerpstudie met basisopties en referenties, stift op kalk, 83,9 x 59,9 cm
  4 Deelplan Scheldekaaien Noord met aanduiding van Eroscentrum en paviljoenen 

op basis van literatuurteksten, 84 x 60 cm
  5 Deelplan Scheldekaaien Zuid met aanduiding van wonen/werken complex en 

paviljoenen op basis van literatuurteksten, 84 x 60 cm

    WOLFF    LITERATUURCAFÉ, 1989

  1 Studieschets voor inrichting van Caffé Wolff te Gent, plan, aanzicht inkomdeur, 
wand met kader, aanduiding van referenties, potlood op kalk met onderlegger, 
28,4 x 84 cm

    WATERLOO    ‘A DIALOGUE ON THE PARADOX’, 1989–1990
   Wedstrijdontwerp voor de ‘Herinrichting van de terreinen van de Historische slag 

te Waterloo’

  1 Ontwerpschets voor inrichting van landschap en plaatsing van het 
bezoekersgebouw t.o.v. de heuvel, potlood en stift op kalk, 60 x 84 cm

  2 Aanduiding van de richting waarin Napoleon zijn leger manipuleerde tegen 
Wellington, stift op kalk, 60 x 84 cm

  3 Definitief voorstel met aanduiding van parking, museum, perspectivisch plein, 
wandelroute op basis van het leger van Napoleon, aanduiding van vlakken met 
‘kunstdialogen’ in het landschap, potlood op polyesterkopij, 60 x 84 cm

  4 Systematiek en uitleg bij de inrichting van het landschap, verf op micakopijen in 
passe-partout, 28,5 x 83,9 cm

  5 Systematiek en uitleg bij het ontwerp van het gebouw, verf op micakopijen in 
passe-partout, 28,5 x 83,9 cm

    LEONI    ‘LE ALI DEL LEONE’, 1990
   Wedstrijdontwerp voor ‘Una Porta per Venezia’, Piazzale Roma, Venetië, in het 

kader van de 5de architectuurbiënnale

  1 Ontwerpschets ‘ Il n’y a pas de fleuve à Venise...’, potlood en stift op kalk, 
64,8 x 92 cm

  2 Ontwerpschets ‘A Voce sola in dialogo’, potlood en stift op kalk, 64,8 x 92 cm
  3 Axonometrie van het definitief ontwerp, 8 sfeerschetsen, potlood op 

polyesterkopij, 60 x 84 cm
  M Maquette, fineerhout, tekst op kalkkopij 90 x 90 cm (uitwerking: Pascal François)

   Alle bovenstaande items komen uit de collectie van APA.
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    PERSPECTIEF    POTLOODPERSPECTIEVEN, 1987-1992

  1 Woongebouw Lange Herentalsestraat, Antwerpen, 1987, potlood op kalk, 
84,4 x 60 cm

  2 Winkel voor CD’s en hifi-installaties ‘Kompakt’, Korte Zoutstraat, Aalst, interieur, 
potlood op kalk, 1992, 83,8 x 59,4 cm

  3 ‘Meubilair 1988-1990’, 1990, potlood op kalk met ondertlegger, 84,2 x 60 cm

    INT 94    ‘INTERIEUR 94’, 1993-1994
   Ontwerp voor de plansystematiek en parcours voor de meubelbeurs Interieur in 

de Hallen van Kortrijk, verdere uitwerking van basisschets van Andrea Branzi

  1 Ontwerpschets voor inrichting, 1993, 62 x 80 cm
  2 Presentatieplan met aanduiding van ‘blokken, straten, pleinen, standen, stift en 

potlood op papierkopij, 1994, 59,9 x 83,8 cm

    S65    ‘EINRÄUMEN’, 1992-1993
   Tentoonstelling over het eigen werk in de Galerij S65 te Aalst op uitnodiging van de 

galerijhouder August Hoviele

  M Maquette van de tentoonstelling, 1993 (uitwerking: Kristoffel Boghaert)

    FIANDRA    ‘ARCHITETTI [DELLA FIANDRA]’, 1991
   Tentoonstelling in het Belgische paviljoen, Giardini di Castello, Venetië, in het 

kader van de eerste inzending vanuit Vlaanderen voor de 5de 
architectuurbiënnale

  M Maquette voor de tentoonstelling, (uitwerking: ...)

    PRETEXT    DENDEROEVERS AALST, 1993
   Studie op eigen initiatief aangaande mogelijke ontwikkelingen langs beide 

Denderoevers in Aalst

  1 Overzichtsplan met aanduiding van linker- en rechteroever, mogelijke stedelijke 
structuur en invullingen, potlood op papierkopij, 1993, 83 x 59,5 cm x 2

  2 Farde met aanduiding van referentiemodellen voor de site van het Stedelijk 
Hospitaal in het kader van een eventuele herontwikkeling, papierkopieën, grijs 
karton, 84 x 60 cm x 10

   Alle bovenstaande items komen uit de collectie van APA.
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    LVS    WOONRUIMTE VOOR LUCAS VAN SCHUYLENBERGH, 1991
   Herinrichting van een achtergelegen ruimte van een hoekpand met 

juwelierswinkel te Aalst tot eigen woonruimte van Lucas Van Schuylenbergh, 
verzamelaar van meubelobjecten van Pieter De Bruyne

  1 Ontwerpschets, ..., potlood en stift op kalk, 41,8 x 64,9 cm
  2 Axonometrie van de woonruimte, inkt op kalk, 83,8 x 59,6 cm
  3 Technische doorsnedes doorheen de ontworpen woonruimte, inkt en stift op kalk, 

59,3 x 83,7 cm
  4 Plan en geometrie van de lichtpiramide, inkt en stift op kalk, 59,3 x 83,7 cm

    VH-DP    WONING ‘VAN HOVER - DE PUS’, 1990–1995
   Ontwerp van een vrijstaande woning aan de rand van het Kravaalbos 

te Baardegem

  1 Axonometrie van het ontwerp 1, 1990, inkt op kalk, 83,8 x 59,5 cm
  2 Axonometrie van het voorstel 5, 1991-1995, inkt op kalk, 83,7 x 59,4 cm
  M1 Maquette van het voorstel 1, schaal 1:100, 1990
  M2 Maquette van het voorstel 5, schaal 1:100, fineerhout en papier, 1993 (uitwerking: 

Pascal François)

    B-O    WONING ‘B-O’, 1992–1994
   Ontwerp van een vrijstaande woning aan de Willem Elsschotlaan, Koksijde

  1 Stapel met alle tekeningen ter ontwerp en uitvoering van de woning, inkt en 
plakfolie op kalk, 60 x 84 cm

  M Maquette van het voorstel 1, schaal 1:100, diverse materialen, 1992

    S    ‘SPAARKREDIET’, 1993–1994
   Herinrichting van een 19de-eeuws pand aan de Kouter te Gent tot Provinciale 

Zetel, bankfiliaal, kunstgalerij en kluizenkelder

  1 Stapel met alle tekeningen vanaf het voorontwerp tot en met de uitvoering, inkt en 
plakfolie op kalk, 60 x 84 cm

   Alle bovenstaande items komen uit de collectie van APA.
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    LHDK    UITBREIDING WONING ‘LENGLET’, 1998
   Uitbreiding van de woning Lenglet (arch. Louis-Herman De Koninck, 1926), Ukkel

  1 Plannen, schaal 1:100

    MNM    PRIVAAT HUIS, 2009, 2010
   Vrijstaande woning voor een private bouwheer, Brussel-Ukkel

  1 Zijgevel links, zijgevel rechts, schaal 1:50, stift op fotokopij, 29,7 x 42 cm x 2
  2 Plan verdieping 2, plan verdieping 1, schaal 1:50, stift op fotokopij, 42 x 29,7 cm x 2
  3 Straatgevel, plan gelijkvloers, schaal 1:50 ,stift op fotokopij, 42 x 29,7 cm x 2

    VDE    WONING ‘VANDERERVE’, 1997
   Vrijstaande woning aan de rand van het Zoniënwoud, Tervuren

  M Maquette van de woning, schaal 1:100
  1 Plannen, schaal 1:100

    DS-H    WONING ‘BRITS PAD’, 1997-1999
   Vrijstaande woning, Knokke-Heist

  M Maquette, schaal 1:100 

    DDC    UITBREIDING WONING ‘DECLERCQ’, 2008
   Uitbreiding van een verbouwde hoeve, Aalst

  1 Studietekening, schaal 1:50, stift op plot, 83,9 x 61,3 cm
  2 Studietekening met inrichting patio, schaal 1:100, potlood op fotokopij, 

29,6 x 42 cm

   Alle bovenstaande items komen uit de collectie van APA.
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    OOI    ‘HER-INNEREN’, 2009
   Inzending voor de Open Oproep 1512 van de Vlaams Bouwmeester voor de 

herinrichting van de Lakenhalle tot ‘In Flanders Fields museum’, Ieper

  1 3D-visualisatie Christian Kieckens Architects (CKA)
  2 3D-visualisatie CKA
  3 Wedstrijdbundel A3-formaat

    LF    ‘LE FRESNOY’, 1994-2008
   Reeks tentoonstellingsscenografieën in de Studio national d’art 

contemporain ‘Le Fresnoy’, Tourcoing

  1 Scenografie voor de tentoonstelling ‘La Voix’, 2000, studieschets, schaal 1:50, stift 
op kalk, 84 x 60 cm, (APA) 

  2+3 Scenografie voor de tentoonstelling ‘London-Bombay / Patrick Keiller’, 2006, 
studies, schaal 1:100, stift op fotokopij, 42 x 29,7 cm x 2, (APA) 

  4 ‘Metroplan’ als signalisatievoorstel voor de tentoonstelling ‘Panorama 7 - 
Présumés coupables!’, 2006, (APA) 

    NRM    ‘NEW RIJKS MUSEUM’, 2004
   Ontwerp in het kader van de meervoudige opdracht van de Nederlandse 

Rijksbouwmeester voor de herinrichting van het Rijksmuseum, Amsterdam

  1 3D-visualisatie CKA
  2 3D-visualisatie CKA
  3 Wedstrijdbundel A3-formaat

    GEH    GALLERY ‘ERNA HECEY’, 2008
   Herinrichting van Gallery Erna Hécey, Brussel, i.s.m. Peter Downsbrough

  1 Plan 

    PDB    TENTOONSTELLING ‘PIETER DE BRUYNE’, 2011-2012
   Scenografie voor de tentoonstelling ‘Pieter De Bruyne 1931-1987 - Pionier van het 

postmoderne’, Design museum, Gent

  1 Plan 

    ZMM    ‘ZEEUWS MUSEUM’, 2002-2007
   Museale inrichting van de ruimten van de historische abdij van Middelburg tot 

Zeeuws museum

  1 Voorstel voor een nieuw inkomvolume en café, 3D-visualisatie CKA
  2 Binnenruimte van een koffer met documenten van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie, 3D-visualisatie CKA
  3 3D-visualisatie CKA
  4 Voorstel voor de ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen met schilderijen, 

fotocollage
  M1 Maquette van de ruimte ‘Middeleeuwen’, voorstel 1, (APA) 
  M2 Maquette, (APA) 
  M3 Maquette van een overloopzone, (APA)
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    DS-H    WONING ‘BRITS PAD’, 1997-1999
   Vrijstaande woning, Knokke-Heist

  HD Horizontale muurdoorsnede met raamaansluiting, schaal 100:125

    ESC    HOEKPAND ‘ESCADA, 2001-2004
   Heropbouw van een wederopbouwpand (1919), Mechelen, i.s.m. François Marcq

  M Maquette, schaal 1:50, (APA)

    ARIS    ‘ILOT SCHUDDEVELD’, 2001-2004
   Herinvulling van het afgebroken historische stadsdeel ‘Schuddeveld’, Brussel, met 

heropbouw van theater Toone, uitbreiding hotel Aris, appartementen en 
ondergrondse parkeerlagen, i.s.m. Patrice Leunen

  1 Exploded view, 3D-visualisatie CKA
  2 Volumetrie en dakbeweging, 3D-visualisatie CKA
  3 Gevel langsheen de Grasmarkt, voorstel 1, 2001, 3D-visualisatie 

© Patrice Siebenaler
  4 Voorstel volumetrie voorstel 1, 2001, stift op fotokopie, (APA)
  5 Studieplannen, voorstel 4, 2004, stift op fotokopie, (APA)
  6 Studieplannen, 2003, stift op fotokopie, (APA)
  M Maquette van voorstel 2, 2002, schaal 1:200, (APA)

    NOE    STEDELIJK HUIS ’FARMINVEST/NOË’, 2001-2003
   Nieuwbouw van een stedelijk huis met apotheek en zes appartementen, Deinze

  1 Plannen, schaal 1:100

    REG    WOONGEHEEL ‘REGATTA’, 2006-
   Woongeheel ‘Mundaneum’ op de Regatta/Prestibel-site met 20 appartementen 

en ondergrondse parkeerlaag, Galgenweel, Antwerpen-Linkeroever

  1 Studieplan, schaal 1:100, 61,2 x 83,9 cm, stift op fotokopie, (APA)
  2 Aanzicht vanaf de Scheldezijde, 3D-visualisatie CKA
  M Maquette, schaal 1:200, (APA)

    LOM    WOONGEHEEL ‘HERTOG JAN’, 2002-2009
   4 Meergezinshuizen met 36 appartementen, retail en ondergrondse parkeerlaag, 

Hertog Jansite, Lommel, i.s.m. D&A

  1 Aanzicht links, 3D-visualisatie CKA
  2 Aanzicht rechts, 3D-visualisatie CKA

    CMA    WOONGEHEEL ‘ALLOGIO GIARDINO’, 1999-2010
   Blok 30A2 met 26 appartementen en ondergrondse parkeerlaag, Céramique-

terrein, Maastricht, i.s.m. Hoen-Vrenken architekten

  1 Plannen gevelaanzicht en snede, schaal 1:200, (APA)
  2 Studieplannen voorstel 2006, schaal 1:200, stift op fotokopij, 42 x 29,7 cm x 2, (APA)
  M Maquette voorstel 2001, schaal 1:200, (APA)

    MEY    WOONGEHEEL ‘MEYBOOM’, 2006-2013
   Stedelijk woongeheel ‘Meyboom’ met 63 appartementen, 2 winkels en 

ondergrondse parking naast de Magasins Waucquez (arch. Victor Horta, 1906), 
Brussel, i.s.m. ASA

  M Maquette, schaal 1:200 (bruikleen Bouwfonds Development Property, NOA Real 
Estate, Brussel)
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    CAR    TOUROPERATOR ‘CARACTERE’, 2001-2003
   Kantoorgebouw, Erpe-Mere

  HD Horizontale muurdoorsnede met raamaansluiting, schaal 100:125

    VLA    WOONGEHEEL ‘GRAFFITO’, 2002-2007
   Woongeheel met 33 appartementen, 5 stadswoningen, 1 commerciële ruimte en 

ondergrondse parkeerlagen langs Vleminckveld, Antwerpen

  1 Aanzicht vanaf Vleminckveld, 3D-visualisatie CKA
  2 Ontwerp ingesloten tuin, schaal 1:100, potlood op plot, 60 x 84 cm, (APA)

    MEY    WOONGEHEEL ‘MEYBOOM’, 2006-2013
   Stedelijk woongeheel ‘Meyboom’ met 63 appartementen, 2 winkels en 

ondergrondse parkeerlagen naast de Magasins 
Waucquez (arch. Victor Horta, 1906), Brussel, i.s.m. ASA

  1 Hoek Broekstraat / Zandstraat, 3D-visualisatie CKA
  2 Hoek Broekstraat / Zandstraat, 3D-visualisatie © Animotions
  3 Voorstellen voor inrichting patio, schaal 1:200, potlood op fotokopij,  

29,7 x 42 cm x 2, (APA)
  4 Planstudie, schaal 1:50, stift op plot, 61,1 x 84 cm, (APA)
  5 Gevelstudies voor paviljoen en voorbouw, schaal 1:100, stift op fotokopij, 

29,7 x 42 cm x 3, (APA)
  6 Planstudies verdiepingen 1-4, verdieping 5, schaal 1:200, 

stift op fotokopij, 29,7 x 42 cm x 2, (APA)
  7 Studie gevelopbouw, schaal 1:50, stift op plot, 61,1 x 84 cm, (APA)

    PUBLICATIES
   Selectie van publicaties van projecten in (inter)nationale uitgaven
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    HK30    STAPELPLAATS ‘HK30’, 2002–2004
   Verbouwing van een voormalig speelgoedmagazijn, wijnopslagplaats en 

pitabroodjesatelier tot architectuurkantoor en private woonruimtes, Brussel

  HD Horizontale muurdoorsnede met raamaansluiting, schaal 100:125

    OOW    ‘ACADEMIE, POLITIECOMMISSARIAAT, BIBLIOTHEEK’, 2004
   Inzending voor de Open Oproep 0716/0717/0718 van de Vlaams Bouwmeester 

voor de uitbreiding van een bestaand gebouw naar Academie, 
Politiecommissariaat en Bibliotheek, Wilrijk

  1 3D-visualisatie © Patrice Siebenaler
  2 3D-visualisatie © Patrice Siebenaler, kunstinterventie: Herman Van Ingelgem
  A3 Wedstrijdossier op A3-formaat

    SAN    DRUKKERIJ ‘SANDERUS’, 1996–1998
   Nieuwbouw van een drukkerijgebouw met kantoren, Oudenaarde

  1 Ontwerpstudie voorstel 1, 1996, stift op kalk, 59,4 x 84 cm, (APA)
  2 Ontwerpstudies voorstel 1, 1996, stift op kalk, 59,4 x 41,8 cm x 2, (APA)
  M1 Maquette voorstel 2, 1996, schaal 1:200, (APA)
  M2 Maquette 2 voorstel 2, 1996, schaal 1:200, (APA)

    OOD    ‘ATTICA’, 2007
   Inzending voor de Open Oproep 1204 van de Vlaams Bouwmeester voor een 

nieuw te bouwen Academie voor Woord en Beeld, Dilbeek

  M Maquette, schaal 1:500, (APA)
  A3 Wedstrijddossier op A3-formaat

    KUB    ‘STUDENTENCENTRUM’, 1996–1998
   Nieuwbouw van een studentencentrum op de campus van de Universiteit 

Brabant, Tilburg

  1 Ontwerpstudie plannen, stift op plot, 29,6 x 84,3 cm x 2, (APA)
  2 Ontwerpstudie gevels, stift op plot, 24 x 57,3 cm x 2, (APA)

    MEI    HUIS ‘DENS’, 1999, 2002, 2004
   Heropbouw van de gevel van het huis ‘Dens’ met aanvulling van commerciële 

ruimten langs de Meir en Wapper, Antwerpen

  1 Zicht langsheen de Meir, 3D-visualisatie CKA
  2 Zicht vanaf de Wapper, 3D-visualisatie CKA

    BC    ‘BUSINESS CENTER’, 1997
   Business center voor de Xpo Hallen, Kortrijk, i.s.m. landschapsarchitect  

Dirk Vandekerkhove

  1 Plannen, schaal 1:200

    PUP    ‘PUPILLENSCHOOL’, 2010, 2011
   Feasability-studie en masterplan voor de gehele Pupillensite, Aalst, i.s.m. Idea 

Consult

  A3 Bundeling van beide presentatie- en studiedossiers op A3-formaat

    OOZ    CREMATORIUM, 2011–2015
   Inzending voor de Open Oproep 2106 van de Vlaams Bouwmeester inzake de 

bouw van een nieuw  crematorium, Zemst i.s.m. DAE bvba,  
Vogt Landschaftarchitekten, Zürich

  A3 Wedstrijddossier op A3-formaat

    KVS    KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG, 1999

  A3 Voorstel op A3-formaat
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    FVDM    KANTOORGEBOUW ‘FILIP VANDERMARLIERE BV’, 2011–2014
   Nieuwbouw van een kantoorgebouw voor een gerechtsdeurwaarder, Roeselare

  HD Horizontale muurdoorsnede met raamaansluiting, schaal 100:125
  1 Studies, schaal 1:100, balpen en potlood op fotokopij, 42 x 29,7 cm x 2, (APA)

    XPO    ‘RAMBLA’, 2002–2003
   Uitbreiding van de bestaande tussenhal tot een lengte van 300 meter en nieuw 

inkomgebouw, Kortrijk, i.s.m. architectenbureau Goddeeris

  1 Fotocollage van de beoogde optie met de totale voorziene lengte
  2 Nieuwe inkomruimte, 3D-visualisatie CKA

    VDC    ‘CITROËN’, 1998
   Herinrichting van de Citroën-garage tot Vlaams Design Center, Brussel

  1+2 Studieplan gelijkvloers

    OOZ    CREMATORIUM, 2011-2015
   Inzending voor de Open Oproep 2106 van de Vlaams Bouwmeester voor de bouw 

van een nieuw crematorium, Zemst , i.s.m. DAE bvba, Vogt Landschaftarchitekten, 
Zürich

  1 Aula 1, 3D-visualisatie CKA
  2 Aula 2, 3D-visualisatie CKA
  3 Ontvangsthall, 3D-visualisatie CKA
  4 Geveldetail met aanduiding van materialen, 3D-visualisatie CKA
  5 Ontwerpschets #2, stift op plot, 2011, 61 x 60 cm, (APA)
  6 Studieplan, schaal 1:100, stift op plot, 86 x 83,9 cm, (APA)
  7 Studies, stift op kalk en fotokopij, 29,7 x 42 cm x 2, (APA)
  8 Studies, stift op kalk en fotokopij, 29,7 x 42 cm x 2, (APA)
  9 Studies, stift op kalk en fotokopij, 29,7 x 21 cm x 2, (APA)

    PUBLICATIES
   Monografieën over het eigen werk en/of onderzoek
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    OOZ    CREMATORIUM, 2011-2015
   Inzending voor de Open Oproep 2106 van de Vlaams Bouwmeester voor de bouw 

van een nieuw crematorium, Zemst, i.s.m. DAE bvba, Vogt Landschaftarchitekten, 
Zürich

  HD Horizontale muurdoorsnede met raamaansluiting, schaal 100:125

    SLH    ‘CODEX LIVINI’, 2005-2013
   Inzending voor de Open Oproep 0803 van de Vlaams Bouwmeester voor de 

heraanleg van het Marktplein, Sint-Lievens-Houtem

  1 Aanzicht over het gehele plein in vogelvlucht, 3D-visualisatie CKA, voorstel 2009
  2 Aanzicht van het nieuwe pleinpaviljoen, 3D-visualisatie CKA, voorstel 2009
  3 Studies, stift op kalk en fotokopie, 30,6 x 82,2 cm x 2, (APA)
  A3 Wedstrijdbundel op A3-formaat

    OOD    ‘DUIN-BERGEN’, 2008
   Inzending voor de Open Oproep 1409 van de Vlaams Bouwmeester voor de 

heraanleg van zeven pleinen, Duinbergen, i.s.m. Benoit Fondu Landscape 
Architects

  A3 Wedstrijdbundel op A3-formaat

    POP    MARKTPLEIN, 2009-2011
   Herinrichting van het marktplein, Poperinge, i.s.m. Grontmij

  1 Aanzicht vanop het stadhuis, 3D-visualisatie CKA

    VENLO    ‘VENLO-DUBBELSTAD’, 1999
   Strategieontwikkeling en Stedenbouwkundige studie over de gemeente Venlo

  1 Basisplan

    FOCH    ‘FOCHPLEIN’, 2003
   Inzending voor de Open Oproep 0406 van de Vlaams Bouwmeester voor de 

heraanleg van het Fochplein te Leuven

  1  Overzicht van het gehele plein, 3D-visualisatie CKA

    ODG    ‘GENTIANA’, 2004
   Wedstrijdvoorstel voor de stedelijke ontwikkeling ‘Oude Dokken Gent’

  1 Algemeen zicht, 3D-visualisatie © Patrice Siebenaler
  A3 Presentatiebundel op A3-formaat

    DENS    ‘DENSITIES [DOWNTOWN AALST]’, 1994-1996
   Stedenbouwkundig voorstel voor de Amylum (Syral) site te Aalst, i.s.m. Peter 

Downsbrough

  M Maquette met de kunstinterventies door Peter Downsbrough, (APA)

    ASO    ‘FILATURES AND URBAN FABRIC(S)’, 2002-2020
   Masterplan voor de gehele Stationsomgeving en Denderoevers te Aalst

  1 Voorstel voor het Statieplein, 2008, 3D-visualisatie © Patrice Siebenaler
  2 Studie voor het gehele stedelijk knooppunt met aansluitingen aan ondergrondse 

parkeerlagen en zoektocht voor de aansluiting van een nieuwe voetgangers- en 
fietsersbrug, voorstel 2009, stift op kalkcollage, 61,2 x 83,9 cm, (APA)

  3 Schets tot vormwijziging van de tegengewichten van de heftuigbrug Sint-Anna, 
stift op kalk, 37,3 x 57,9 cm, (APA)

  4 ‘A line through everything’, voorstel kunstinterventie Scott King, 2009
  A4 Presentatiebundel van het uitgewerkt laureaatproject, 2003
  M Maquette van het laureaatproject, 2003, (APA)
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Ontwerpen, bouwen en kennis 
overdragen

Vanaf 1996 krijgt het bureau Christian Kieckens Architects (CKA) 
grotere opdrachten. De ontwerphouding van het bureau kan men 
vatten onder de noemer Zoeken Bouwen Denken. Die verklaart 
ook de structuur en manier van samenwerken tussen Kieckens 
en zijn medewerkers. Ontwerpen, bouwen en kennis overdragen 
zijn onlosmakelijk verbonden in het vak van de architectuur. Het 
persoonlijke onderzoek van Kieckens en het gesprek hierover 
maakten deel uit van de werkcultuur. De intellectuele rijkdom van 
deze periode stond in schril contrast met de dagelijkse realiteit 
van de bouwwereld: tergend langzame procedures, toenemende 
administratieve druk en een zich wijzigende economie zijn 
evengoed kenmerken van de bouwpraktijk van CKA. Kieckens was 
genoodzaakt om het kantoor vroeger dan verwacht te sluiten. In 
2015 schonk hij zijn archief aan het Architectuurarchief Provincie 
Antwerpen, in de hoop dat hij via de ontsluiting ervan jongere 
generaties kan blijven inspireren. Pieter D’haeseleer, vaste 
medewerker bij Christian Kieckens Architects van 2003 tot 2007 en 
nadien losse medewerker, reflecteert over de kennisoverdracht en 
de cultuur op het ontwerpbureau:

Waar is er architectuur in Plato’s allegorie? Het is niet de vuurruimte 
waarrond iedereen plaats genomen heeft en ook niet de grot als 
shelter. Het heeft niets te maken met de reine kwint 1:2:3, een van 
Plato’s proporties die de navel van de schepping symboliseert. 
Noch de trap, het bouwsel om zich hemelwaarts te verplaatsen, 
naar de opening, met als beloning het andere inzicht ... om nadien 
naar beneden te kukelen. 
Architectuur manifesteert zich in de attitude om op te staan en te 
gehoorzamen aan de pramende neiging om elders te gaan kijken. 
De interpretatie komt na de observatie en is de kiem waaruit kennis 
wordt doorgegeven, om pas daarna begrepen en gewaardeerd te 
worden. 
Christian Kieckens gebruikt architectuur als taal om met deze 
interpretaties een boodschap van gebouwde cultuur aan te bieden. 
De intellectuele gelaagdheid en het multidisciplinaire karakter 
van zijn projecten worden schijnbaar moeiteloos gelardeerd 
met persoonlijke trouvailles, artistieke avant-garde en een haast 
omineuze drang om te structureren.
Iedere architect weet, of zou moeten weten, wat hij doet. 
Sommigen onder ons weten ook hóe ze het doen. Maar weinigen 
onder ons weten waaróm we het doen. Waarom is architectuur 
bedrijven bij CKA zo verschillend dan bij de meeste architecten? 

Alle architecten produceren, en sommigen bieden ook extra’s aan. 
Sommigen maken ook winst. Maar dat is in ons vak geen doel op 
zich, dat is een resultante. CKA denkt en communiceert anders dan 
de anderen. Op een eigen manier. Om te beginnen, CKA verdedigt 
geen project maar presenteert een visie. Telkens opnieuw 
wordt de status quo uitgedaagd en telkens opnieuw wordt een 
geloofsbelijdenis opgebouwd (waarom) Of het nu dwarsliggen is, of 
het aanspreken op kritisch vermogen (hoe), telkens opnieuw wordt 
een uniek verhaal voorgesteld (wat). 
Hoe kan het dat Christian Kieckens er schijnbaar moeiteloos 
in slaagt om van stedenbouw naar architectuur te hoppen, of 
van scenografie naar interieur, van schrijven naar tekenen, van 
muziek naar beeldende kunst of typografie enzovoort. In sommige 
projecten werd tot op dit niveau geordend. 
Toegegeven, een eenling heeft wat meer tijd en geld, maar daarom 
zoekt hij nog geen gelijkgestemden, want een verzameling van 
gelijkgestemden is ‘het bureau’ allerminst geweest. Architectuur 
bedrijven wordt dan een manier van kennis uitwisselen, doorgeven. 
Het wordt meer dan architectuur, het is een manier van zijn, van 
niet anders kunnen.
Tot welk -isme zijn oeuvre behoort weet ik niet en interesseert 
me ook niet, het is particulier. Net zoals het beeld van de Nieuw-
Zeelander, afkomstig uit een ander werelddeel. Hij zit op een 
restant van de London Bridge en tekent. In de romantische sfeer 
van Gustave Doré contempleert hij allicht over een verloren 
maatschappij. Maar we leven in het nu, en kunnen niet in het hoofd 
van de nieuwe kolonist kijken. We weten wel dat hij per definitie 
anders kijkt. En dat standpunt lijkt me het meest geschikt als 
statement voor Christian Kieckens’ architectuur. Barok! Structuur 
georganiseerd in een complexe verhouding van licht en ruimte. 
Als hij opstaat en het rubber van zijn tekening wuift, worden we 
getrakteerd op de visie van de architect die met zijn maniërisme 
naar de in puin liggende maatschappij kijkt. Er is nog veel werk te 
verrichten.

Pieter D’haeseleer
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Het huis

CURARE PRIVATE WORLDS, PUBLIC THOUGHTS [A SELECTION]

‘I think that what I am doing and what most of us probably do, is to use the tension 
between what you tell and what you don’t tell as part of the work.’ 
Bruce Nauman, catalogue Fondation Cartier, Paris, 2015

In een reeks van acht tijdelijke interventies wordt werk getoond van architecten en 
kunstenaars die verweven zijn met fascinaties, reflecties en projecten van Christian 
Kieckens. De selectie toont de private werelden van vrienden die net als Kieckens 
op zoek zijn naar uitdrukkingen in tijd en ruimte. Hoewel de interventies tijdelijk zijn, 
laten ze een blijvende indruk na. In elk van de voorstellingen staat de dualiteit tussen 
de subjectieve beleving van het individu en de aanwezigheid in het publieke centraal. 
‘Plaats’ is een thema in elk van de werken. De transitie tussen denken en voorstellen 
wordt telkens via beeldende middelen verduidelijkt.

op een welbepaalde plaats; steeds 
gerelateerd tot een welbepaalde 
architecturale context en verbonden 
met de sociale omstandigheden 
van de ‘plek’. De titel van de film 
OCCUPIED (2002) is een aanzet tot 
het begrijpen van het werk. Occupied 
kan op drie manieren worden vertaald: 
‘bezet zijn’, ‘het ingenomen zijn van 
een plaats’ en ‘bewoond zijn’. De 
kunstfilm A] PART (2008, 2009, een 
CKA-editie) is opgenomen in de 
Citroëngarage aan het Ijzerplein in 
Brussel. Het bouwwerk werd in 1934 
ontworpen door de architecten Ravazé 
en Alexis Dumont en is een van de 
meest markante relicten van het 
modernisme. Het is ook een van de 
grootste nog bestaande werkhallen 
waarin naast de moderne vormentaal, 
ook de constructieve uitwerking 
van belang is. In 2008 neemt 
Downsbrough op eigen initiatief een 
traveling-verhaal op doorheen het 
gebouw. Hij toont de structuur en de 
ruimte, het gebruik en de plaatsing in 
de stedelijke context. De film is typisch 
voor het oeuvre van Downsbrough, 
zowel in de manier van kadreren, van 
kijken en van versnijden, als in de 
verhoudingen. Ook zijn omgang met 
het geluid is bijzonder: het werkelijke 
geluid is pas op het einde van de film 
aanwezig. Daarvóór ligt de aandacht 
op het beeld, dat in ieders hoofd moet 
‘bewegen’. Beide ‘plaatsen’ in de films 
blijven tot op vandaag beklijvende 
situaties over hoe omgegaan wordt 
met stedelijke leegte en moderniteit.

3 Mira Sanders
 AN ATTEMPT AT DEFINING THE
 IDEA OF TRANSITION

Het narratieve en het persoonlijke 
vormen twee duidelijke 
uitgangspunten in het werk van Mira 

Sanders. Zelf spreekt ze over ‘de 
textiliteit van het onderweg zijn’. Haar 
werk focust op de gebruiker van de 
ruimte via een discreet, efficiënt en 
kritisch onderzoek van de wereld 
die haar omgeeft en haar dwingt om 
alles te ‘her-zien’, te ‘her-ontdekken’ 
en te ‘her-beschouwen’. Via heldere 
lijntekeningen en sobere teksten bij 
de video’s toont ze een spontaneïteit 
die ver voorbij de anekdotiek gaat. 
Menselijk contact en dialoog zijn 
tools om haar werk te funderen. 
In deze video onderzoekt ze wat 
nu echt de tentoonstellingsruimte 
uitmaakt, hoe die in de loop 
der tijden is geëvolueerd, en 
hoe ze gebruikt/ingezet wordt 
als architectonisch concept of 
bruikbare ruimte. Naast beeldend 
kunstenaar is Mira Sanders ook 
docente. Met haar masterstudenten 
architectuur analyseert ze op een 
gelijkaardige archeologische wijze 
de ruimte. In het kader van haar 
initiatief in het leegstaand Anspach 
Center in Brussel, dat in 2006 als 
tijdelijke kunstenaarsruimte werd 
ingericht, publiceerde ze een krant 
die werd vormgegeven door Peter 
Downsbrough en Jef Cuypers en 
waarvoor Kieckens de tekst ‘Schmuck’ 
schreef.

4 Kim Zwarts, Elmar Kleuters,  
 Josef Bischofs
 RUDOLF SCHWARZ, 
 FRONLEICHNAMS-KIRCHE, 1928

Bepaalde modernisten uit de 20ste 
eeuw slaagden erin om een eigen 
taal en een eigenzinnig oeuvre na te 
laten. Hun werk nodigt uit tot studie 
en draagt bij tot het begrijpen van 
architectonische ruimtes en structuren 
die zich niet makkelijk laten vatten 
in foto of tekening. Rudolf Schwarz’ 

1 Roberto Cremascoli 
 JUST A JOB LIKE ANY OTHER

Cremascoli is opgeleid aan de 
Politecnico in Milaan bij Giorgio Grassi 
en Umberto Riva. Hij beëindigde 
zijn studies in Porto, waar hij nadien 
medewerker werd van Alvaro Siza. 
Hij was projectleider voor de woning 
en galerie die Siza in België bouwde 
(1995-2001) en waarvan Christian 
Kieckens de werfopvolging uitvoerde. 
Sinds een tiental jaar heeft Cremascoli 
een eigen taal ontwikkeld waarin hij 
de poëtische kracht van de Portugese 
architectuur omzet in scenografieën 
voor tijdelijke tentoonstellingen in 
Milaan, Porto, Lissabon, Montréal 
... Zijn aanwezigheid in de reeks 
baseert zich op de generositeit, 
de hartelijkheid en de waardering 
voor leermeesters zoals Alvaro Siza, 
Aldo Rossi, Pierluigi Nicolin en Leon 
Battista Alberti voor wie de belevenis 
van de architectuur primordiaal 
was. Het is tevens een ode aan de 
architectuur van Porto en haar stille 
zeggingskracht. De presentatie getuigt 

over de mogelijkheid van het tonen van 
architectuur, en over hoe de essentie 
van architectuur wordt overgebracht.

2 Peter Downsbrough 
 OCCUPIED / A] PART

Sinds 1993 zijn de Amerikaanse 
conceptuele kunstenaar Peter 
Downsbrough en Christian Kieckens 
bevriend en werken ze samen. 
Reflecties over architectuur en 
kunst resulteren in installaties in 
gebouwen en in de publieke ruimte. 
Onder meer in Brussel en Aalst 
waren presentaties en kunstwerken 
van hen te zien. In twee films wordt 
deze wisselwerking tussen kunst en 
architectuur duidelijk gemaakt; twee 
situaties in Brussel worden op een 
andere manier onderzocht. De films 
handelen over het verschil tussen 
‘specifiek’ en ‘generisch’, tussen 
‘plaats’ en ‘situatie’. Meestal wordt de 
leegte in beeld gebracht. Het werk 
van Peter Downsbrough is hiermee 
atopisch te noemen: wel te situeren 
op een locatie, maar niet te vatten 
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Fronleichnamskirche (1928-1930) in 
Aachen (D) toont met haar eenvoudige 
verschijning een uitzonderlijke kracht 
en expressie. Het voorgestelde boek 
met de her-tekeningen van fragmenten 
en objecten en de fotografie van Kim 
Zwarts, beklemtoont het belang van 
tekenkundig en visueel onderzoek in 
een aantal één-op-één-weergaven. Het 
boek hing aan de wand in de ruimte 
waar Christian Kieckens deelnam aan 
de beoordelingscommissie van de 
Opleiding Interieur in Maastricht in 
2014. De tekeningen en foto’s blijven 
in zijn herinnering aanwezig.

5 Manon De Boer 
 ROBERT. 1996/2007

Videokunstenares Manon de Boer 
gebruikt persoonlijke verhalen en 
muzikale interpretaties als middel 
om de relatie tussen taal, tijd, 
geschiedenis en werkelijkheid te 
onderzoeken. Ze is in het bijzonder 
geïnteresseerd in de manier waarop 
film kan leiden tot een werkelijkheid. 
Haar werk bezit een hoge graad 
van zelfreflectie. Manon De Boer 
was uitgenodigd als een van de zes 
kunstenaars voor de kunstinterventies 
aan de Sluizen van Evergem (naast 
Peter Downsbrough, Michel Desvigne, 
Jürg Conzett, Har Hollands en 
Olafur Eliasson, in het kader van de 
1%-regeling voor Kunst in Opdracht, 
met Christian Kieckens als curator). 
Haar voorstel om voorbijvarende 
schippers te filmen en de beelden 
te tonen op een groot scherm langs 
de sluis ontwikkelde zich vanuit de 
poëzie om het filmisch beeld bij 
vallende duisternis steeds sterker te 
laten worden en ’s ochtends opnieuw 
te laten verdwijnen. De dubbele 
film ‘Robert. 1996/2007’ toont een 
muzikant die gitaar speelt, opnames 

met een interval van elf jaar. Dit 
dubbele werk behoort tot de private 
collectie van Christian Kieckens met 
onder meer werk van beginnende, 
jonge (Belgische) kunstenaars.

6 Ante Timmermans
 (ZONDER TITEL)

In de Poëziezomer van 2006 wordt 
Ante Timmermans uitgenodigd en 
krijgt zijn fascinatie voor het tekenen 
een bijkomende wending. In Watou 
wordt de constructie van een natuurlijk 
landschap via een overheadprojectie 
omgezet in een stadslandschap. 
De galerie EL toont op dat moment 
tekeningen waarin berglandschappen 
‘geconstrueerd’ worden via 
geometrische figuren. Daarnaast 
vormen kleine tekeningen van 21,5 
bij 14 cm onderzoekmodellen waarbij 
taal en beeld worden verweven, 
soms komisch, soms doortastend, 
soms kritisch, maar steeds met een 
bravoure van tekenvaardigheid. Een 
uit 2002 daterende tekening/tekst ‘de 
gedachte dat alles wat wij ooit hebben 
meegemaakt alleen maar geleend is 
en moet worden terug gegeven’ bezit 
een grote impact op de betekenis van 
de kunstenaar als auteur en eigenaar 
van het idee tegenover het bezit van 
het kunstwerk zelf. Deze tekeningen 
getuigen over specifieke situaties 
die met het parcours van Christian 
Kieckens te maken hebben en over 
hoe Timmermans reflecteerde. Een 
boek met de kleine tekeningen, 
uitgegeven bij Roma Publications, 
ondersteunt deze diverse wereld: van 
een abstract wit huis tot ‘dans tous les 
nonsenses’.

7 Hannes Hulstaert
 METROPOLIS NEW YORK

De Open Studio van Christian 

Kieckens biedt de studenten 
de mogelijkheid om in het 
afstudeerproject een persoonlijke 
onderzoeksvraag met eigen 
programma en plaats te bepalen. 
Daarnaast wordt gevraagd om 
dit op een persoonlijke manier 
te verbeelden of te presenteren. 
Hulstaert onderzocht de inplanting 
van een universitair centrum op 
Roosevelt Island in New York. Als 
(voor)onderzoek voor zijn masterproef 
ging hij voor drie weken de context van 
New York bestuderen: haar dag- en 
nachtritme, de densiteit, de atmosfeer 
en de humane aanwezigheid. De 
zwart-witfilm is een knipoog naar 
Metropolis van Fritz Lang. Het is ook 
zijn visie op New York als stedelijke 
structuur en de manier waarop 
de stad vandaag wordt beleefd. 
Het afstudeerproject van Hannes 
Hulstaert, waar de film deel van 
uitmaakt, werd bekroond met de 
Henry van de Velde prijs 2015 aan de 
Universiteit Antwerpen.

8 Willy De Sauter
 PAINTINGS

Willy De Sauters artistieke praktijk 
bouwt verder op de rijke traditie van 
kunst als middel om de werkelijkheid 
abstract te representeren. Zijn 
vocabularium wordt gekenmerkt 
door abstracte vormen en structuren 
die men vindt in zowel de natuur 
als de cultuur, meer specifiek in de 
architectuur. ‘Steeds meer evolueren 
De Sauters projecten naar een 
totaaldiscours waarbij niet enkel 
de voorwerpen die van oudsher als 
kunst aanzien worden, los van hun 
draagwand komen en een relatie met 
de architectuur aangaan, hij grijpt 
ook rechtstreeks in in het gebouw en 
bespeelt, vervormt bijvoorbeeld haar 

muren. Waar vangt Kunst eigenlijk 
aan? De Sauter, bekend als eminent 
estheticus, grijpt steeds intenser om 
zich heen, laat zijn werken opgaan 
in de ruimte.’ (Michel Dewilde). Op 
de uitnodiging van Freddy Van Parys 
om een tentoonstelling van het eigen 
werk te presenteren in de White-out 
studio stelde Kieckens voor om een 
interventie te doen in de ruimte in 
plaats van projecten, maquettes of 
fotografie te tonen. Een zorgzame 
plaatsing van twee wanden, in een 
ruimte die voordien onsamenhangend 
aanvoelde, leek de kamer een reden 
tot bestaan te geven. Willy De Sauter 
was de eerste kunstenaar die er 
werk presenteerde op de vloer en 
de wand. De onderlinge waardering 
voor elkaars werk had zich eerder al 
gemanifesteerd in 2003 met de vraag 
naar een installatie in de ruimte van 
CCNOA (Centre for Contemporary 
Non-Objective Art) in Brussel waar De 
Sauter kleine schilderijen toonde op 
een te grote tafel. 
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Christian Kieckens als mentor: 
Words & Things

Het lesgeven is een constante in het discours van Christian 
Kieckens. Vanuit een absolute toewijding aan het vak is het 
overleveren van kennis steeds onlosmakelijk verbonden geweest 
aan het geheel van andere activiteiten. En omgekeerd was het door 
het lesgeven dat een synthese uit alle fascinaties en invloeden kon 
gemaakt worden. Studeren bij Kieckens vereiste daarom ook steeds 
een verhoogde oplettendheid en aandacht van de studenten. Elke 
beslissing tijdens het ontwerpproces moest beargumenteerd 
worden met een voeling voor de architectuurtraditie en de ambitie 
om een persoonlijk project op te bouwen.
Ambitie werd gekoesterd in de studio van Christian Kieckens 
en daarom was de uitdaging een belangrijk onderdeel van het 
lesgeven. De wisselwerking tussen docent en student richtte zich 
op het voortdurend uitbreiden van een referentiekader (onder meer 
door een exclusief zicht te krijgen op Kieckens’ gedachtegoed) 
opdat uiteindelijk het ontwerp volgens de juiste consistentie tot 
een specifiek, concreet resultaat zou leiden (door de aandacht 
voor precisie in Kieckens’ praktijk). Deze visie op lesgeven werd 
consistent onderzocht en uitgediept, en vloeide voort in de Open 
Studio waar studenten vanuit persoonlijke fascinaties zelf de 
opdracht en criteria voor hun eindwerk bedachten.
De begeleiding van studenten gebeurde via Words & Things, geen 
twee- maar een drieledige manier om het geproduceerde materiaal 
te categoriseren. Op de linkerwand van het deel Mentor wordt 
daarom een selectie geprojecteerd van de teksten en referenties 
die in de lesopdrachten van Kieckens tussen 1980 en 2016 werden 
gebruikt. Hier ziet men dus het basismateriaal dat in de eerste jaren 
op dia werd verzameld en daarna steeds opnieuw werd herontdekt, 
herschreven en hertekend. Een dubbele projectie die op het 
netvlies van studenten werd gebrand en het fundament legde voor 
menig discours in opbouw.
Op de rechterwand krijgt men een overzicht van de door Kieckens 
georganiseerde lezingen en studiereizen. Die werden beschouwd 
als een rechtstreekse extensie van de tekst en de referenties uit de 
lesopdrachten. Lezingen door architecten en kunstenaars brachten 
nieuwe ideeën binnen in de school en de studio, een engagement 
dat zijn hoogtepunt bereikte in de workshopweek Antwerp Design 
Seminars and Lectures (ADSL). Dit evenement, dat vanuit eerder 
een initiatief werd uitgebouwd door Kieckens met behulp van zijn 
internationale netwerk, had als doel jaarlijks het conventionele 
instituut te transformeren tot een groot experimenteel atelier.
Ten slotte, centraal in dit deel van de tentoonstelling, staat het 

ontwerp dat fungeert als contrapunt tussen de Words en de Things. 
In de studio van Kieckens was het immers steeds het doel om door 
het ontwerpen een positie in te nemen tussen beide. De vereiste 
precisie in het samenvoegen of nevenschikken (and/for/with/
against) van tekst en beeld creëerde op die manier een specifieke 
ambivalentie; de bron van alle productiviteit in de studio. In de 
kubusoefening leerden studenten om binnen een vast gegeven van 
vorm een samenhang te bedenken tussen ruimtelijkheid (naar het 
begrip Treppenhaus) en opbouw, met een zelf gekozen materiaal 
(bepaald door een specifiek werkwoord). 
Op dezelfde manier kreeg het boek een bijzondere plek binnen 
de studio. Voor de oefening Words & Things werd het boek dan 
ook onderzocht als een collectie van teksten en objecten, en 
tegelijkertijd als een object dat zelf ontworpen wordt; een oefening 
die uiteindelijk de basis legde voor veel van de eindwerken uit 
Kieckens’ studio. Want als er een lijn valt te trekken doorheen deze 
afstudeerprojecten, dan is het wel de uitdaging om een eenheid 
te brengen in al de verschillende aspecten van het ontwerp. Van 
lesopdracht via begeleiding tot persoonlijk discours, van tekst over 
tekening tot maquette, van lezen tot schrijven tot tekenen, tre et uno 
assieme.

Maarten Lambrechts



62 63

WORDS & THINGS
Niels Vanvaerenbergh, 2010 _ Joris Buys, 2010 _ Maarten Lambrechts, 2011 _ 
Alexandra Gruber, 2012 _ Vincent Caluwé, 2012 _ Lander De Belder, 2013 _ 
Anna-Mira Lüssow, 2013 _ Sebastian Lenders, 2014 _ Wouter De Ceuster, 2014 _ 
Maxime Peeters, 2014

VOORONDERZOEK MASTERPROEF
Raf Geysen, 2012 _ Jorrit Berckmans, 2013 _ Mara Nuyens, 2013 _ Fatme Hassan, 
2014 _ Jorrit Berckmans, 2014 _Daan Peeters, 2016

CONCEPTNOTA’S / THESISSEN
Tony Van Nuffelen, 1993 _ Gauthier Coton, 1996 _ Luk Mertens, 1998 _ Rob 
Willemse, 2001 _ Maarten Lambrechts, 2012 _ Raf Geysen, 2013 _ Thibault 
Trouvé, 2013 _ Jorrit Berckmans, 2014 _ Mara Nuyens, 2014 _ Rick Hospes, 2015 _ 
Gitte Van den Bergh, 2015 _ Maxime Peeters, 2015

ADSL + CURSUS PUBLICATIES
ADSL Brochures 2008-2016
Spyridon Kaprinis, Congruence, 2011
Nestor Montenegro, Cloudscapes, 2013 _ Leftscapes, 2014 _ Utterscapes, 2015 _ 
Helena Casanova & Jésus Hernandez Mayor, The Paradox of Disappearance, 
2013 _ Ines Hérnandez Rodrigo, Marcos Crespo Ibanez: ADSL 2009, 2014 _ 
Hannes Hulstaert, Wouter Antonissen, Hakan Ulusel, Valérie Ruiters: ADSL 2012, 
2014 _ Philippe Deroo, Adrien Maesschalck, Frederic Kronenbitter: Antwerp 
Architecture Guide, 2014 _ Sofia Castiello, Patricia Yus, Art & Culture in War and 
Conflict, 2015

FILMS ALS ADSL WORKSHOP RESULTATEN
Heidi Specker, Rubens Azevedo/Julian Löffler, Roberto Cremascoli,  
Christian Froehlich, Ramiro Losada

PUBLICATIES VAN PROJECTEN
3 over 30, , Provincie Limburg, Maastricht, 2000
AA Projects Review 00/01, Architectural Association, London, 2001
AA Projects Review 01/02, Architectural Association, London, 2002
ADSCahier 21/22, Artesis Hogeschool, Antwerpen, 2010
Yearbook Artesis University College 2010-2011, Antwerpen, 2011
Yearbook Artesis University College 2011-2012, Antwerpen, 2012
Speeltijd, Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen, 2013
AAAward 2014, Vitra Benelux, Diegem, 2015
AAAward 2015, Vitra Benelux, Diegem, 2015
2015 Architecture Graduates, University of Antwerp, 2015

KUBUSPROJECTEN
Vincent Sijssens, 2011 _ Pieter Van Doorn, 2011 _ Rick Hospes, 2013 _  
Jorrit Berckmans, 2013 _ Jerke Torfs, 2014 _ Maxime Peeters, 2014 _  
Linde Muyshondt, 2014 _ Robbe Theunis, 2014 _ Piter Ivo, 2014 _ Tom Cant, 2015 _
Sigert Defrancq, 2013 _ Arne De Crom, 2014

PROJECTEN UIT STUDIO CK
Spyridon Kaprinis, AA London 2001 _ Rob Willemse, TU Eindhoven 2001 _  
Thomas De Geeter, Artesis Antwerpen 2006 _ Steven Schenk, Artesis Antwerpen 
2009 _ Nicolas Debuyst, Raf Geysen, Artesis Antwerpen 2013 _ Mara Nuyens,  
Jorrit Berckmans,Universiteit Antwerpen 2014 _ Rick Hospes, Hannes Hulstaert, 
Universiteit Antwerpen 2015

ANTWERP DESIGN SEMINARS & LECTURES
‘The Antwerp Design Seminars & Lectures’ – ADSL – is an international event for 
master students at the Faculty of Design Sciences at the University of Antwerp. Its 
aim is to stimulate cross-boundary thinking in design and to familiarize students 
with an interdisciplinary approach towards design problems. ADSL provides an 
international forum for faculty and student exchange. Simultaneously, it’s an 
informal platform to discuss current problems related to the education in design. 

ADSL 2008 [SAMPLING ] _ ADSL 2009 [SERENDIPITY ]
ADSL 2010 [ HAPPINESS ] _ ADSL 2011 [ CONGRUENCE ]
ADSL 2012 [ TRANSFORMER] _ ADSL 2013 [DISSOLUTION ]
ADSL 2014 [ ABSENCE ] _ ADSL 2015 [ ON CERTAINTY ]
ADSL 2016 _ [ CONSISTENCY ]

ADSL is about the research of new possibilities and expressions to go beyond the 
known formal presences. It aims for a new future in (interior) architecture, urban 
and rural landscape, where no longer the actual affairs occur, but through 
interpretations in art, photography, movies, drawings, diagrams and/or models, a 
new awareness of future spatial reality will be set up. The ADSL workshops explore 
the references on the yearly theme and aim to investigate the meaning of a variety 
of (world) images and thoughts on the built environment through a poetic and 
personal intuition in order to reach beyond the specific discipline.

INVITED ADSL GUEST PROFESSORS AND -LECTURERS
Rubens AZEVEDO/Julian LÖFFLER _ Koen DEPREZ _ Theo DEUTINGER/Andreas 
KOFLER _ Job FLORIS _ Matthias KOCH _ Nikolaus HIRSCH/Philipp MISSELWITZ _  
Aleksandra JAESCHKE /Andrea DI STEFANO _ Sang LEE/Dieter VAN DOOREN _ 
Rik NYS _ Heidi SPECKER _ Thomas SURMONT/Tony FRETTON _ Maxime SZYF _ 
Beth TAUKE/Jean LA MARCHE _ Martino STIERLI _ Peter DOWNSBROUGH/
Maria PLACIOS CRUZ _ Javier RIVERA BLANCO _ Marco MORANDOTTI _  
Neil LEACH _ Roberto CREMASCOLI _ Christoph GRAFE _  
Frazer MCDONALD-HAY _ Gennaro POSTIGLIONE _ Bettina VISSMANN _ 
Maarten WIJK _ Wim VAN DEN BERGH _ Florian BEIGEL _ Ingval MAXWELL _ 
Stefano MUSSO _ Mathieu WELLNER _ William MANN _ Graeme BROOKER _ 
Suzanne EWING _ Daniel JAUSLIN _ Pete KERCHER/Michal OZMIN _  
Eleonora LUPO _ Monique VERELST _ Akos MORAVANSZKY _ Jane WERNICK _ 
SPLITTERWERK _ Daniel ROSBOTTOM _ Miles GLENDINNING _  
Andrzej KADLUCZKA _ Alexander BARTSCHER _ Lorenzo BINI _ Josep BOHIGAS/
Daniel CID _ Helena CASANOVA/Jésus HERNANDEZ MAYOR _  
Christian FRÖHLICH _ Spyridon KAPRINIS _ Kei PORTILLA KAWAMURA/Ali 
GANJAVIAN _ Sally STONE _ Jandirk HOEKSTRA _ Wilfried KUEHN/Simona 
MALVEZZI _ Jürg CONZETT _ Irene CURULLI _ Herdis HEINEMANN _  
Cyrille BERGER/Laurent BERGER _ Filip GEERTS/Wannes PEETERS _  
John LONSDALE _ Ramiro LOSADA _ Mark PIMLOTT _ Anne HOLTROP _  
Cino ZUCCHI _ Gregory ASHWORTH _ Andrea BRANZI _ Lara MENNES _  
Nestor MONTENEGRO _ Susanne PIETSCH _ Ro SPANKIE/Alessandro AYUSO _ 
Dora SWEIJD _ Mark TAYLOR _ Raoul BUNSCHOTEN _ Hielkje ZIJLSTRA _ 
Hubert-Jan HENKET _ Philippe RAHM _ Helene AARTS _ Inaki BERGERA/Carlos 
LABARTA _ Marcello BONDAVALLI/Nicola BRENNA/Carlo Alberto TAGLIABUE _ 
Sabine DE SCHUTTER _ Florian FISCHER/Reem ALMANNAI _  
Guillermo GUIMARAENS _ Steven SCHENK/Daisuke HATTORI _  
Aleksandar KOSTIC _ Monica MARGARIDO _ Dani MODOL/Els NULENS _ 
Monica PACHECO _ Holger SCHURK _ Sarah WESTPHAL _ Rolf JENNI _  
Pelle BACKMAN _ Jorg LEESER _ Roland FUHRMANN _ Marius GROOTVELD _ 
Jantje ENGELS _ Gro RODNE/Nina HAARSAKER
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