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Pride Photo Award-winnaar Chris 
Rijksen (20) is student aan de Ko-
ninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Naast zijn 
studie werkt hij bij Expreszo als 
beeldredacteur en fotograaf. “Om-
dat ik direct na mijn vwo naar de 
kunstacademie ben gegaan, ben ik 
een van de jongste uit mijn klas”, 
vertelt hij. Met zijn fotoreeks Gen-
der as a Performance probeert 
Chris het idee gestalte te geven 
dat gender iets is dat je zelf kunt 
vormen. “Gender is de culturele 
tegenhanger van het biologische 
geslacht. De visie dat de typische 
eigenschappen van man en vrouw 
niet vaststaan omdat ze cultureel 
bepaald zijn, vind ik interessant en 
heb ik geprobeerd te vangen in een 
serie. Het intrigeert mij al heel lang 
dat er conventies zijn over man en 
vrouw zijn. Ik heb onderzoek ge-
daan naar hoe dat in beeld gebracht 
wordt en hoe ik dat zou kunnen 
ontwrichten om iemands gedachten 
te prikkelen. Na veel proberen leek 
me dit mijn beste poging tot nu toe.” 

De jury zei over de winnende foto: 
“Bij het zoeken naar een foto die 
in een enkel beeld samenvat waar 
Pride Photo Award voor staat, trof 
deze foto ons door de combinatie 
van impact en subtiliteit. Door 
zichzelf te fotograferen met een 

ouderwetse zelfontspanner met 
draad die uit het beeld naar de toe-
schouwer loopt, gaat de fotograaf 
direct de communicatie aan met 
het publiek. Subtiele wijzigingen 
in pose en mannen- en vrouwen-
kleding zetten de kijker aan het 
denken over de maakbaarheid van 
gender. In deze foto vonden we die 
spanning het sterkst terug.”
“Mijn doelstelling met deze foto’s 
is vooral dat mensen überhaupt 
gaan nadenken buiten hun ge-
baande gedachtenpaden”, vertelt 
Rijksen. “De maakbaarheid van 
gender is een goed beginpunt om 
van je gangbare denken af te wij-
ken. De serie heb ik zonder grime 
gemaakt, met een minimaal aantal 
kledingstukken geleend van mijn 
naasten, en gewoon in mijn eentje 
in de studio. Natuurlijk heb ik in 
het proces naar de serie toe nog 
wel met veel mensen gesproken 
over het idee en de meest treffende 
uitwerking. Daar ben ik die mensen 
ook zeer dankbaar voor.”

Chris Rijksen was één van de 209 
deelnemers uit veertig landen. De 
jury – bestaande uit juryvoorzitter 
Christian Caujolle (Frankrijk), Paul 
Mpagi Sepuya (Verenigde Staten), 
Pawel Leszkowicz (Polen), Renata 
Ferri (Italië) en Patricia Levasseur 
de la Motte (Frankrijk) – loofde de 

grote diversiteit in esthetiek, on-
derwerpen en seksuele identiteiten, 
waarbij vooral transgenders zeer 
sterk vertegenwoordigd waren. 
“Het was een rijke editie met veel 
en sterke bijdragen van reportage 
tot performance en conceptuele 
fotografi e. De kwaliteit van de wer-

ken was over het geheel genomen 
hoog, wat leidde tot een zware se-
lectie”, aldus de jury. 
Chris Rijksen vond zijn uitver-
kiezing een wonderlijke ervaring. 
“En natuurlijk ook een feestelijke”, 
lacht hij. “Ik had niet verwacht dat 
ik zou winnen omdat ik best wel 
een groentje ben. Bovendien maken 
veel mensen minstens zo interes-
sant werk, maar die hebben nog 
niet door het toeval zoveel aandacht 
gekregen. Natuurlijk ben ik blij dat 
mensen nu aandachtig naar mijn 
werk kijken. Ik zou alleen graag 
meer goed werk hebben om te laten 
zien.”

Rijksen’s serie Gender as a Per-
formance leverde niet alleen de 
winnende foto op, de reeks won 

ook nog eens de tweede prijs in 
de themacategorie van 2012: Ka-
meleons/Dubbelleven. Fotografen 
konden meedingen in vier catego-
rieën: Documentair, Gender, Open 
en de themacategorie. Naast Chris 
Rijksen ontvingen nog twee Neder-
landers een prijs. Risk Hazekamp 

won met zijn foto Solitary Fruit de 
tweede prijs in de categorie Open 
en de derde prijs in die categorie 
ging naar Diederick Habermehl met 
zijn werk Moms and gays. Bram 
Belloni kreeg een speciale vermel-
ding voor zijn foto I am gay and 
muslim. 
De Pride Photo Award 2012 wordt 
uitgereikt op 28 september in de 
Oude Kerk in Amsterdam. Aanslui-
tend is ook de opening van de ex-
positie, die er tot en met 28 oktober 
te zien is.

Zie ook www.pridephotoaward.org

Foto

Fotograaf Chris Rijksen uit Den Haag heeft de Pride Photo 
Award 2012 gewonnen. Uit 1678 inzendingen wees de 
internationale vakjury een foto uit zijn serie Gender as a 
Performance, waarin hij gender voorstelt als een performance 
en niet gerelateerd aan biologische aspecten, als beste aan. 

TEKST ADRI VAN ESCH
FOTO’S CHRIS RIJKSEN

Chris Rijksen wint Pride Photo Award 2012
 Gender as a Performance

‘Mijn doel is mensen te laten 
nadenken buiten hun gebaande 
gedachtenpaden’

De winnende foto 


