
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN HET 
M HKA: HEDWIG HOUBEN -

SWEEP, TAP, SWOOOOOP



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In het M HKA zijn verschillende betalende tentoonstellingen. 
Deze tentoonstellingen kan ik alleen maar zien 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 van Hedwig Houben 
met de naam ‘Sweep, tap, swooooop”. In dit stappenplan kan ik 
lezen wat ik allemaal zal zien tijdens deze tentoonstelling. Deze 
tentoonstelling kan ik zien in het M HKA vanaf 18 mei 2019 tot 
25 augustus 2019.

HEDWIG HOUBEN - SWEEP, TAP, SWOOOOOP

Om deze tentoonstelling te bekijken moet ik een ticket kopen 
aan de kassa. Ik kan lezen hoe ik dit moet doen in het gewone 
stappenplan van het M HKA. 

Als ik een ticket heb gekocht, begint mijn bezoek aan de 
tentoonstelling. De ingang van de tentoonstelling is op de 
benedenverdieping.

Ik stap door de opening links naast de kassa.

De start van de tentoonstelling is op het einde van deze ruimte. 
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Ik stap rond het kunstwerk naar de driehoek op de muur. 
Ik ga naar rechts. 

HEDWIG HOUBEN - SWEEP, TAP, SWOOOOOP

Op het begin van de gang kan ik een brochure nemen met meer 
informatie over de tentoonstelling. De brochure is in drie talen 
aanwezig. Ik neem de brochure in het Nederlands. In de 
brochure kan ik ook een plattegrond vinden van de 
tentoonstellingsruimte. Er staan cijfers bij elk kunstwerk op de 
plattegrond. Ik kan kiezen in welke volgorde ik de kunstwerken 
bekijk. 

Ik stap door de lange gang. 

Op het einde van de lange gang is het eerste kunstwerk. Dit is 
een vloer uit plasticine. 
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Ik mag over de vloer stappen. Dit zorgt voor een kleverig
gevoel. Mijn schoenen zullen niet vuil worden. 

HEDWIG HOUBEN - SWEEP, TAP, SWOOOOOP

Dit is de tentoonstellingszaal. Deze tentoonstelling is zeer
interactief. Dat wil zeggen dat ik veel dingen mag doen. 

In de zaal liggen 2 vloeren uit plasticine. Dat is aan de ingang en 
op het einde van de zaal. Ik mag op deze vloer stappen. 

Op de vloer en tegen de muren staan bezems.
Ik mag ze bekijken, maar niet aanraken.
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In de tentoonstelling staan witte banken met kussens uit gips. 
Ik mag op de banken gaan zitten. Deze zijn hard. Het voelt net 
aan als een gipsverband als ik een been of arm heb gebroken. 

HEDWIG HOUBEN - SWEEP, TAP, SWOOOOOP

Naast de bank liggen ook aluminiumstaven. Deze staven zijn 
redelijk zwaar. 

Ik mag met de staven krassen maken op de bank. Ik mag niet 
slaan met de staaf op de bank. 

Er is ook een scherm waarop een film speelt. Deze film duurt 
ongeveer 20 minuten. Voor het scherm staat een witte bank. Ik 
mag op de witte bank zitten om naar de film te kijken. 



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Het geluid dat bij de film hoort, komt uit de boxen. Ik hoor de 
kunstenares spreken over haar werk in het Engels. Af en toe 
stopt ze haar uitleg. Dan hoor en zie ik iemand die geluiden 
van de spijsvertering nabootst. Ik kan deze geluiden in de hele 
kamer horen. 

HEDWIG HOUBEN - SWEEP, TAP, SWOOOOOP

Aan de andere kant van de zaal staat een televisiescherm met 
twee stoelen. Ik kan naar de film kijken op de televisie. Deze 
film duurt ongeveer 20 minuten.

Om het geluid van deze film te horen, zet ik de koptelefoon op.

Als ik klaar ben, hang ik de koptelefoon terug aan het 
televisiescherm. 
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Als ik richting het grote raam wandel kom ik nog een derde 
video tegen. Ik kan naar de film kijken op de televisie. Deze film 
duurt ongeveer 20 minuten.

HEDWIG HOUBEN - SWEEP, TAP, SWOOOOOP

Om het geluid van deze film te horen, zet ik de koptelefoon op.

Als ik klaar ben, hang ik de koptelefoon terug aan het 
televisiescherm.

Ik heb alles gezien dat ik wil zien in deze tentoonstelling. 
Ik ga door de opening terug naar de gang. 


