
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN 
HET M HKA: SUPERHOST 2022 – FALKE 

PISANO – WAAR BEGINNEN WE?



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 ‘Waar Beginnen 
We’ van Falke Pisano. In dit stappenplan kan ik lezen wat ik 
allemaal zal zien tijdens deze tentoonstelling. 
Deze tentoonstelling kan ik zien in het M HKA tot 15 januari 
2023.

FALKE PISANO - WAAR BEGINNEN WE? 

Een bezoek aan deze tentoonstelling is gratis.
De tentoonstelling is op de zesde verdieping.

Ik stap door de opening links naast de kassa.

Ik ga naar boven met de trap.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

FALKE PISANO - WAAR BEGINNEN WE?

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. 

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.  
De lift stopt niet op de verdieping van het auditorium.

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



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik kan een folder nemen met meer informatie over de 
tentoonstelling.
Deze folder hangt in een bakje aan de muur aan de ingang van 
de tentoonstellingsruimte.

FALKE PISANO - WAAR BEGINNEN WE?

Ik ga verder in de tentoonstelling via de trap of het verhoogje 
aan de linkerkant van de ingang.
Het kan zijn dat de tentoonstelling in opstelling is.
Dan kan ik niet alles zien.
Dit is oke.

Ik ga verder.
Dit is de volgende en laatste tentoonstellingsruimte.
In deze tentoonstelling staat een scherm.
Op het scherm speelt een film.
Ik hoor het geluid uit de boxen komen.

Mijn bezoek van deze tentoonstelling is gedaan. 
Ik ga terug via dezelfde weg. 
Ik ga met de trap of de lift naar beneden.


