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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In het M HKA zijn verschillende wisselende tentoonstellingen. 
Dat wil zeggen dat ik de tentoonstelling alleen maar kan zien 
tijdens een bepaalde periode.
Daarna zal ik deze tentoonstelling niet meer kunnen 
bezoeken. 
Dan is er een andere tentoonstelling. 
Nu kan ik de tentoonstelling van Anton Vidokle zien.
Deze tentoonstelling heet ‘Dit is kosmos’.

ANTON VIDOKLE - DIT IS KOSMOS

Dit stappenplan gaat over de wisselende collectiepresentatie 
2. 
In dit stappenplan kan ik lezen wat ik allemaal zal zien tijdens 
deze wisselende collectiepresentatie. 
Deze tentoonstelling kan ik zien in het M HKA tot 1 mei 2022. 
Deze tentoonstelling is gratis. 

De start van de wisselende collectiepresentatie is aan de 
linkerkant van de grote ruimte waar de balie is. 

Ik ben in een ruimte met drie doorgangen.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Rechts is de ingang van de wisselende collectiepresentatie 2. 

Op de muur aan de ingang staat meer informatie over de 
tentoonstelling. 
Als ik meer wil weten over de tentoonstelling kan ik de tekst 
lezen waar ‘NL’ bij staat. 
Deze tekst is in het Nederlands. 

Aan de ingang 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.
Op het einde van mijn bezoek neem ik de brochure mee naar 
huis.
Ik leg de brochure niet terug. 

Ik ga naar binnen.
Rechts zie ik een scherm met een videofragment.
Links zie ik een vierkante tafel met tekst en foto’s.
Ik kan zelf kiezen waar ik de tentoonstelling wil beginnen.
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Aan de vierkante tafel start ik van rechts naar links. 
Zo kan ik de verhalen op de tafel in chronologische volgorde 
lezen.
Ik kan de tekst volledig lezen of ik kan een deel van de tekst 
lezen.
Ik kan alle beeden bekijken of ik kan een deel van de beelden 
bekijken.

Op deze televisie speelt een film.
Deze film duurt ongeveer 28 minuten.
Ik kan de film volledig uitkijken of ik kan een deel van de film 
bekijken. 
Ik hoor geluid uit het scherm komen.
Tegenover het televisiescherm staan banken.
Ik kan op de bank gaan zitten tijdens het bekijken van de film 
als ik dat wil.

Deze film bevat beelden met aanhoudend flitsende lichten.
Dit kan een invloed hebben om mensen die hiervoor gevoelig 
zijn. 
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Mijn bezoek aan deze collectiepresentatie is gedaan. 
Ik ga terug naar de grote zaal.


