
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN 
HET M HKA: MONOCULTURE



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 ‘Monoculture”.
In dit stappenplan kan ik lezen wat ik allemaal zal zien tijdens 
deze tentoonstelling. Deze tentoonstelling kan ik zien in het 
M HKA tot 24 april 2021. Ik kan meer informatie lezen over 
deze tentoonstelling via deze link: 
http://monoculture.ensembles.org/

MONOCULTURE

Om deze tentoonstelling te bekijken moet ik een ticket kopen.
Ik koop mijn ticket op voorhand online omwille van de 
coronamaatregelen. 
Meer informatie hierover kan ik lezen in het stappenplan 
omtrent de coronamaatregelen. 
Ik toon mijn ticket aan de balie. Daarna begint mijn bezoek. 
De ingang van de tentoonstelling is op de tweede verdieping 
in de exporuimte.

Ik stap door de opening links naast de kassa.

Ik ga naar boven met de trap.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik kan ook met de lift naar boven gaan. 
Er zijn twee liften in het M HKA. 
De eerste lift is aan de rechterkant van de balie. 

MONOCULTURE

De tweede lift kan ik vinden als ik door de opening naast de 
balie ga. 
De lift is om de hoek aan de linkerkant.  

Deze lift is groter. 
Hier kan ik met een buggy of rolstoel gemakkelijk in. 

Deze lift stopt enkel op de verdiepingen met een even 
nummer. 
Dit is de benedenverdieping, verdieping 2, verdieping 4 en 
verdieping 6.  

In elke lift hangt een kleine affiche waarop ik 
kan lezen wat ik op elke verdieping kan zien.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik ben op de tweede verdieping. 
Voor mij kan ik informatie lezen over de tentoontelling. 

MONOCULTURE

Ik ga naar binnen door de glazen deur.
Ik hoef geen vaste route te volgen in deze tentoonstelling.
Ik kan kiezen in welke volgorde ik de verschillende kamers 
bezoek.

In deze tentoonstelling kan ik 
ook enkele films bekijken als ik 
dat wil.

In deze tentoonstelling kan ik 
enkele kunstwerken bekijken. 
Sommige kunstwerken staan op 
de grond in de ruimtes.
Sommige kunstwerken hangen 
aan de muren.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Sommige films worden 
geprojecteerd op de muur of op 
een scherm. 
Dan hoor ik een blazend geluid.
Sommige films worden 
afgespeeld op een 
televisiescherm.

MONOCULTURE

Bij de meeste films staan 
stoelen of banken.
Ik kan op deze stoelen of 
banken gaan zitten om naar de 
film te kijken.

Het geluid van deze films komt uit een box.

Naast de schermen of projecties hangt een infobordje.
Op dit bordje kan ik de titel van de film zien.
Op het bordje staat ook hoe lang het filmfragment duurt.
Ik kan het volledige filmfragment bekijken.
Ik kan ook een stuk van het filmfragment bekijken.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Op sommige plaatsen in deze tentoonstelling staan 
televisieschermen met koptelefoons.
Hier kan ik luisteren naar de film via de koptelefoon.

MONOCULTURE

Ik neem de koptelefoon van de haak.

Nadat ik de koptelefoon gebruikt heb, ontsmet ik deze.
In de buurt van de koptelefoon liggen ontsmettingsdoekjes.
Ik neem een ontsmettingsdoekje.
Ik ontsmet mijn koptelefoon.
Ik plaats de koptelefoon terug.

Ik doe het ontsmettingsdoekje in de vuilbak.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Op sommige plaatsen in deze tentoonstelling kan ik naar 
muziek of een audiofragment luisteren via een koptelefoon.
Nadat ik de koptelefoon gebruikt heb, ontsmet ik de 
koptelelfoon en hang ik de koptelefoon terug aan de haak.

MONOCULTURE

Aan het begin van de ten-
toonstelling is een zaal met 
blauw licht.

Sommige muren in de 
tentoonstelling bestaan uit 
hout.
Sommige muren in de 
tentoonstelling zijn wit 
geschilderd.

In de hele tentoonstelling spelen verschillende films. 
Het geluid van deze films is luid. 
Als ik daar niet zo goed tegenkan, kan ik mijn koptelefoon 
opzetten.


