
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN 
DESIGN MUSEUM GENT: LINA BO BARDI



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In Design Museum Gent loopt een tijdelijke tentoonstelling. 
Dat wil zeggen dat ik de tentoonstelling alleen maar kan 
bezoeken tijdens een bepaalde periode. Daarna zal ik deze 
tentoonstelling niet meer kunnen bezoeken. Dan is er een 
andere tentoonstelling. Dit stappenplan gaat over de 
tentoonstelling ‘Lina Bo Bardi’. In dit stappenplan kan ik 
lezen wat ik allemaal zal zien in deze tentoonstelling. 
Deze tentoonstelling kan ik zien in het Design Museum tot 16 
februari 2020.

LINA BO BARDI

Deze tentoonstelling kan ik bezoeken op de gelijkvloers. 
De zalen die bij de tijdelijke tentoonstelling horen zijn 
aangeduid op de plattegrond hierboven.

Om deze tentoonstelling te bekijken moet ik een ticket kopen 
aan de kassa. In het gewone stappenplan van Design Museum 
Gent kan ik lezen hoe ik dit moet doen. Als ik een ticket heb 
gekocht, begint mijn bezoek aan de tentoonstelling. 

Dit is de ingang van de tentoonstelling op het gelijkvloers.
Ik wandel van een donkere kamer naar een gang met veel licht. 



Aan de muur kan ik meer informatie lezen over de 
tentoonstelling. Als ik dat wil, kan ik ook aan mijn begeleider 
vragen om de tekst voor te lezen. 

Ik wandel door de gang naar de tentoonstelling. 

Aan de muur hangt een plank. Op deze plank liggen brochures 
met meer informatie over de tentoonstelling.

Dit is het begin van de tentoonstelling ‘Lina Bo Bardi’.
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Rechts aan het begin van de tentoonstelling kan ik een 
brochure nemen. Dat is dezelfde brochure die ik in de gang kon 
nemen. Ik mag deze brochure meenemen naar huis als ik dat 
wil.

In de brochure kan ik een plattegrond vinden. 
Op deze plattegrond staat een lijntekening van elk kunstwerk 
in de tentoonstelling. Het cijfer naast elk getekende kunstwerk 
komt overeen met een cijfer bij de tekst. Zo kan ik meer 
informatie lezen over het kunstwerk. 

LINA BO BARDI

In deze tentoonstelling 
kan ik meubels zien uit 
de Studio d’Arte Palma 
als ode aan de architect 
Lina Bo Bardi.
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Een deel van de tentoonstelling staat op groen glas. Ik mag op 
dit glas stappen tussen de kunstwerken. Dit glas is stevig. Het 
glas zal niet breken als ik er op stap.

In deze tentoonstelling staan verschillende stoelen, zetels en 
banken. Ik mag niet gaan zitten op de stoelen, zetels en banken 
die op een sokkel staan. 

Rondom de tentoonstelling is een wit gordijn. Ik wandel niet 
door het gordijn. Ik blijf aan de kant van de kunstwerken staan.

Op 1 plaats is er een opening in het gordijn. 
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Onder het scherm hangt een koptelefoon. Ik kan deze 
koptelefoon optzetten om het geluid van de film te horen. 

Als ik klaar ben met luisteren, hang ik de koptelefoon terug.

Aan de andere kant van deze opening speelt een film. Ik mag 
door deze opening gaan.

Ik mag naar deze film kijken als ik dat wil. 
Deze film duurt ongeveer 54 minuten. Ik kan een stuk van deze 
film bekijken om meer te weten te komen over de 
tentoonstelling. Ik hoef niet de hele film uit te kijken. Ik kan 
kijken zolang ik wil.
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Tijdens het kijken naar de film kan ik op deze zetels of krukken 
gaan zitten. Deze staan niet op een sokkel. Hier mag ik dus wel 
op gaan zitten. 

Naast de krukken liggen enkele boeken. Ik kan in deze boeken 
bladeren als ik dat wil.
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Ik ben klaar met deze tijdelijke tentoonstelling. Als ik dat wil, 
kan ik dan ook nog in de rest van het museum rondwandelen. 
Dan gebruik ik het algemene stappenplan en de 
stappenplannen van de andere tijdelijke tentoonstellingen. 


