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Maxime Czvek studeerde af met onderscheiding aan de Vakgroep Stedenbouw
en architectuur (Universiteit Gent, 2008) en grote onderscheiding voor het
afstudeerproject «Horror [Non] Vacui», onder begeleiding van Guy Châtel, Kersten
Geers en David Van Severen.

Thomas Rigby studeerde met onderscheiding af in 2008 aan University of
Westminster (Londen), na het behalen van zijn Bachelor in 2004 aan de University of
Wales (Cardiff).

Na zijn stage bij atelier Tom Vanhee, sloot Maxime in 2009 aan bij BOGDAN & VAN
BROECK, waar hij zijn ervaring in ontwerp en uitvoering consolideerde als project
architect.

Thomas heeft gewoond en gewerkt in Berlijn en Londen waar hij zijn professionele
ervaring heeft opgebouwd bij Heide von Beckerath Alberts Architekten (2004-2005),
en Wilkinson Eyre Architects (2005-2006 et 2008-2009), alvorens naar Brussel te
verhuizen en aan te sluiten bij BOGDAN & VAN BROECK in 2009.

Binnen het bureau heeft hij de leiding gehad over de uitvoering van diverse
brownfieldontwikkelingen: de realisatie van Kanaal Vervoordt in Wijnegem
(reconversie van een voormalige maalderij langs het Albert kanaal) en Centrale
Werkplaatsen te Leuven (mixed-use project op de voormalige werkplaatsen
van de spoorwegen); en sportonderzoeksfaciliteiten VUB U-Residence
(studentenkamers, congrescentrum en burelen op de VUB Campus) en Bakala
Academy voor de KU Leuven (onderzoekscentrum voor sport en beweging). Hij
was projectverantwoordelijke voor Bijgaardehof in Gent (reconversie van de
voormalige Malmarfabriek tot co-housing project met 59 woningen en een
wijlgezondheidscentrum in Bijgaardepark - tem bouwvergunning) en River
Towers in Charleroi (twee woontorens langs de Samber op site van voormalige
betonfabriek- tem bouwvergunning).

Hij heeft over de jaren bijgedragen aan het ontwerp en de ontwikkeling van talrijke
uiteenlopende projecten, van eerste visie tot uitvoering en oplvering. Als
projectverantwoordelijke heeft hij ingestaan voor onder meer Moreau (passief en
laag energie sociaal huisvestingsproject te Anderlecht), Coulée (uitbreiding van een
gezinswoning in Chaumont-Gistoux), COOP (reconversie van een voormalige
maalderij in een interpretatiecentrum en incubator voor KMO’s langs het
kanaal in Anderlecht) en de Cosmopolitan (transformatie van een kantoortoren
tot een mixed-use woontoren in het centrum van Brussel).

Samen met Thomas Rigby richtte hij begin 2016 het bureau Czvek Rigby op. In
samenwerkingsverband met verschillende (technische) partners ontwikkelen ze
projecten van uiteenlopende schaal en invulling.

Thomas maakte de afgelopen jaren ook deel van de eindjaarsjury’s aan
architectuuropleiding LOCI Brussel..
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