Persbericht
Foto-expositie Hoe Kijkt Autisme geopend door wethouder Paul Kagie
Op zondag 7 mei 2017 is de foto-expositie Hoe Kijkt Autisme geopend door wethouder Paul Kagie
in Perron-3 in Rosmalen. De fotobeelden maakten indruk op de bezoekers van de opening. Veel
bezoekers noemen de expositie ontroerend en herkenbaar.
Paul Kagie: “Ivo maakt foto's die op zichzelf al indrukwekkend te noemen zijn. Die foto's heeft hij
voorzien van teksten die samen uitdrukken hoe hij en andere mensen met autisme die beelden
beleven. Zo geeft hij niet-autisten een goed beeld van de emoties van mensen met autisme. Want dat
mensen met autisme zeker wel emoties hebben, is mij na het zien van de beelden wel duidelijk
geworden. En ook dat die emoties anders zijn.”
Ivo Ketelaar legt uit: “Deze expositie gaat om het tonen van beleving en emoties van autisten.
Emoties waarvan wordt gezegd dat autisten die niet hebben. Die emoties zijn er wel degelijk, maar
vaak zijn ze onzichtbaar voor de buitenwereld. Hiermee probeer ik autisten en niet-autisten dichter
bij elkaar te brengen. Het is mijn bedoeling kennis over en begrip voor autisme op een persoonlijke
manier te vergroten.”
De foto-expositie Hoe Kijkt Autisme is tot en met 23 juni te bezichtigen in Perron-3.
Voor de actuele openingstijden kijkt u op de website van Perron-3: www.perron-3.nl.
De expositie is vrij toegankelijk.
Ivo Ketelaar
Ivo Ketelaar is professioneel fotograaf. Door de aparte combinatie van alledaagse beelden met korte
teksten geeft hij een uniek inzicht in de belevingswereld van een autist. Een belevingswereld die
voor niet-autisten vaak niet zichtbaar is.
Ivo is 56 jaar en heeft zelf het syndroom van Asperger (een vorm van autisme).

---Einde--Noot voor de redactie, niet ter publicatie:
Wilt u meer informatie of wilt u een interview inplannen, mailt u dan naar Ivo Ketelaar via
ivo@ivoketelaar.com.
Meer informatie vindt u ook op hoekijktautisme.nl.

