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Oog voor anders
Voor een onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) fotografeerden mensen met een beperking leuke en minder leuke 

momenten uit hun dagelijkse leven. Doel daarvan was te achterhalen wanneer mensen met een beperking zich afhankelijk voelen van

anderen, of wanneer dat juist niet het geval is. In ‘Oog voor anders’ zijn deze foto’s – en de verhalen die erbij horen – te zien naast werk 

van fotograaf Aad van Vliet, die ook deel was van het onderzoeksteam. Zijn portretten en beelden van ‘helpende handen’ in de zorg

trachten de menselijkheid in de gehandicaptenzorg zichtbaar te maken. Samen vormen ze een drieluik en zo is ‘Oog voor anders’ 

een intiem portret van de (belevings)wereld van mensen met een beperking.

De tentoonstelling wordt op woensdag 26 september om 15:00 uur geopend door de heer Job Cohen.

Watching over difference
The University of Humanistic Studies (Utrecht) asked people with learning disabilities to take photos of moments that stood out in 

daily life. The purpose of these photos and the research was to learn when they feel dependent on other people, or just the opposite. 

‘Watching over difference’ presents these photos – and their stories – alongside work by photographer Aad van Vliet, who also joined 

the research team. Through his portraits and images of ‘helping hands’, Van Vliet attempts to show the humanity he sees in disability care. 

In this way, ‘Watching over difference’ paints an intimate picture of the personalities and experiences of people with learning disabilities.

The exhibition will be opened by mr Job Cohen on Wednesday 26 September 15:00 hrs. 

Bezoekadres:

Outsider Art Galerie 

in de Hermitage Amsterdam

Neerlandiaplein 7, Amsterdam

www.outsiderartgalerie.nl

telefoon: 020 530 87 55

dagelijks geopend van 10 - 17 uur


