
Christophe Gaeta : Museoloog – Scenograaf  

Didier Geirnaert : Projectleider / Technisch adviseur 

Tijdens zijn studies tot kandidaat burgerlijk ingenieur, wordt Didier Geirnaert gevraagd om het team van het Bel-
gisch Centrum van het Beeldverhaal te versterken. Hij wordt er snel directeur tentoonstellingen en brengt meer 
dan 150 tentoonstellingsprojecten tot een goed eind, zowel permanente, tijdelijke of reizende tentoonstellingen. 
Daardoor kon hij zich specialiseren in de toegepaste technieken eigen aan de realisatie van museale opstellingen, 
van de uitwerking van het scenario tot aan de realisatie. 
Zijn werk werd bekroond met meerdere prijzen (Musea Nostra, publieksprijs van de Brusselse Museumraad) en 
vooral door een constante stijging van de bezoekerscijfers (tot 220.000 bezoekers/jaar). 

Deze ervaring past hij vandaag de dag verder toe als freelance specialist in museumtechnieken voor projecten als 
onder andere Europalia Europa (Paleis voor Schone Kunsten, Brussel), het Koninklijk Leger Museum (Brussel) en 
vele anderen. 

Samen met Christophe Gaeta krijgt hij de kans om het New-Yorkse bureau Beyer Binder’s Belle te vertegenwoor-
digen in België in het kader van de realisatie van het Red Star Line Museum in Antwerpen. Zo ontstond een 
vruchtbare professionele samenwerking waarbij Didier als technisch adviseur het team van Christophe onders-
teunt bij diverse projecten (recent nog met de tentoonstelling “Behind the Numbers” in de Beurs van Brussel). 

Hij is nu de laatste hand aan het leggen aan de realisatie van het museum van de Tweede Wereldoorlog in Gdansk 
(Polen), waarvoor hij de hele technische studies heeft uitgevoerd en de werfopvolging verzekert. Met meer dan 
6.500m² tentoonstellingsoppervlakte en een investering van ruim 14.000.000 € is dit cultureel project het meest 
ambitieuze ooit in Polen. 

Christophe GAETA, scenograaf, ontwerpt reeds sinds 1994 tentoonstellingen, spektakelparcoursen, museumops-
tellingen en cultuurevenementen. 
Zijn passie is om museale projecten mee te bedenken, vorm te geven en te coördineren tot de uiteindelijke uit-
voering: artistieke leiding, museologie, scenografie, uitvoeringsplannen opmaken en de coördinatie van alle be-
trokken partijen.  
Bij de start van zijn carrière werkte hij actief mee aan het ontwerpen en coördineren van de tentoonstelling ‘Ik was 
20 in 45’, in 1994. 

Hij werkte verschillende tentoonstellingen en vaste opstellingen uit voor culturele instellingen zoals de Koninklijke 
Bibliotheek in Brussel (Librarium, Vlaamse miniaturen in de Nassau-kapel), de Franstalige Gemeenschap van Bel-

gië (Kasteel van Seneffe ‘De kunst van het leven in de 18e eeuw’) en de Abdij van Stavelot (‘Over goud en perka-
ment’).  

De laatste drie jaar werkte hij aan de scenografie van het Red Star Line Museum in Antwerpen, de tentoonstelling 
‘14-18, dit is onze geschiedenis’ in het Legermuseum in Brussel, het Memoriaal van Hougemont en het Museum 
Doudou in Bergen. 

Hij is sinds 2006 docent scenografie aan het CAD, een privéhogeschool voor design. 

Tegenwoordig werkt hij aan het gloednieuwe Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gdansk, Polen, het Mu-
seum van de Deportatie in Byalistok, Polen, het Joods Museum in Brussel en de sectie ‘Levende planeet’ in het 
Museum voor Natuurwetenshappen in Brussel.  
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Luc Vandesteene   : Graphic designer

Luc Vandensteene studeerde PR en grafiek aan St-Luc, Bergen (1993). Hij richtte het bureau ‘Ex Nihilo’ op 
meteen na zijn afstuderen en werkte vervolgens als consultant voor de grootste bureaus uit onze hoofdstad 
(Design Board, Pineapple Design, Morphosis) en als freelancer. 

Zijn bureau is gespecialiseerd in de creatie van visuele identeit, product design, grafische uitwerking van 
scenografie, bewegwijzering en de vormgeving van boeken. 

Als bijlage, vindt u een niet-exhaustieve lijst van tentoonstellingen die wij alleen of in samenwerking met an-
dere scenografen realiseerden.  

Anneliese Valgaeren   : Projectleidster / Museoloog

Annelies Valgaeren studeerde archeologie aan de KU Leuven en specialiseerde zich in de geschiedenis, ta-

len en archeologie van precolumbiaans Amerika aan de Universiteit Leiden. Ze was conservator in het Mu-

seum aan de Stroom in Antwerpen, en was daar ook de coördinator voor de tijdelijke expo's tussen 2012 en 

2016. Samen met een wisselend tentoonstellingsteam organiseerde ze ongeveer 50 tijdelijke tentoonstellin-

gen, van kleine tot zeer grote internationale expo's. Ze is nu werkzaam bij de stafdienst van het departement 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid.

Isabelle Vandenbroeke : Wetenschappelijk medewerkster 

Isabelle Van den Broeke doctoreerde in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Gent. Ze behaalt een 
aanvullende master in cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen en een aanvullende master in 
Europees management aan het ICHEC (Brussel). 

Ze coördineert museumprojecten en decorontwerp/scenografie. Ze was onder andere belast met het beheer 
van de audiovisuele ontwikkeling en de interactieve ervaringen voor het Museum aan de Stroom (MAS) en 
het Red Star Line Museum (Antwerpen), de scenografie voor de tentoonstelling ‘14-18, dit is onze geschie-
denis!’ (Legermuseum Brussel). Ze volgde ook scenografische studies op zoals de haalbaarheidsstudie voor 
de realisatie van de Grand Gaiffier (TreMa) in Namen in samenwerking met het architectenbureau CO-
OPARCH. 



Anne Verbiese  : Architect

Anne Verbiese beëindigde haar architectuuropleiding met een grote belangstelling voor erfgoedbescherming. 
Als onderwerp van haar thesis heeft zij de aanmelding van de Medina van Essaouira als beschermd UNESCO 
Werelderfgoed er de huidige gevolgen daarvan onderzocht (ULB 2012). 
Vervolgens bekwam zij logischerwijze een bijkomende Mastertitel in patrimoniumbeheer met ditmaal als afstu-
deeropdracht een meerzijdige analyse naar de orgelrestauratie in de beschermde Sint-Niklaaskerk te Luik-Ou-
tremeuse (UCL-IPW 2015).  
Ze richtte zich tenslotte op het uitwerken van scenografische invullingen van museale tentoonstellingen, om 
hierbij haar creativiteit en kunstzinnige projectvaardigheden te kunnen inzetten. 
Sinds 2016 is ze medewerkster van scenograaf Christophe Gaeta. 

Chris Pype  : Verlichtingspecialist 

Reeds 15 jaar actief in de sector, Chris Pype heeft zich gespecialiseerd in het verlichting van kunstwerken, zowel 
voor musea, tentoonstellingen of privé verzamelingen. 
Daarnaast adviseert hij voor het onderhoud en vernieuwing van bestaande installaties in museale omstandi-
gheden. Zijn benadering steunt op een combinatie van competenties zowel in up to date verlichtingstechnie-
ken als in kunstgeschiedenis.  

Onder zijn meest recente realisaties bevinden zich: 
- Verzameling Egyptische kunst, Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden (NL) 
- Utopia, Museum M (Leuven) 
- Schatkamer, Teseum, Tongeren 
- Guggenheim – Full Abstraction, ING CC, Brussel 
- Kunst van het Recht, Groeningen Museum, Brugge 


