
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING: IN SITU / 
MOUSSEM COLLECTION: MOSTAFA SAIFI 

RAHMOUNI – DE FRONTLINIE



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 met de naam 
‘IN SITU / Moussem Collection: Mostafa Saifi Rahmouni – De 
frontlinie’. In dit stappenplan kan ik lezen wat ik allemaal zal 
zien tijdens deze tentoonstelling. Deze tentoonstelling kan ik 
zien in het M HKA tot 1 mei 2022.

IN SITU - MOSTAFA SAIFI

Om deze tentoonstelling te bekijken moet ik een ticket kopen.
Ik kan mijn ticket op voorhand online kopen. 
Ik kan mijn ticket ook aan de balie kopen.

Ik toon mijn ticket aan de balie. 
Daarna begint mijn bezoek. 
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.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik wandel door een lange gang.

IN SITU - MOSTAFA SAIFI

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

Dit is de tentoonstellingsruimte.
In deze tentoonstellingsruimte is veel licht.

In de tentoonstelling staan enkele kunstwerken.
Ik kan deze kunstwerken bekijken als ik dat wil.
Ik doe mijn best om de kunstwerken niet aan te raken.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

IN SITU - MOSTAFA SAIFI

Sommige kunstwerken zijn buiten gebruik. 
Dit is oké.

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


