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Filippijnse fotograaf Cindy Aquino wint Pride Photo Award 2013  
 
Amsterdam, 19 juni 2013 – De Filippijnse fotograaf Cindy Aquino is de winnaar van Pride Photo 
Award 2013. Uit 3.257 inzendingen koos de internationale vakjury een foto uit de serie ‘Bond’. 
Cindy Aquino was een van de 408 deelnemers uit 48 landen die dit jaar meededen. 
 
De jury: “De winnende foto toont een erg menselijk en intiem moment dat op een zeer liefdevolle 

wijze wordt verteld.” 

Cindy Aquino: “Veel van mijn vrienden worden gediscrimineerd om hun seksualiteit en gender 

identiteit. Ik wil de maatschappij laten zien dat lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders 

dood normaal zijn. Zij willen net zoals iedereen liefde vinden, relaties aangaan en gelukkig zijn.”  

Over de inzendingen zei de jury: “We waren getroffen door de vele persoonlijke verhalen die de 

foto’s vertellen. De deelnemers gebruiken fotografie om na te denken over vraagstukken die hen 

persoonlijk raken. De foto’s zetten de toeschouwers aan het denken over identiteit, liefde en 

homofobie. De jury waardeerde de positieve persoonlijke verhalen, waarbij opviel dat zwaardere 

onderwerpen waarmee veel LHBT’s worden geconfronteerd minder sterk vertegenwoordigd waren.  

Wij zijn zeer gelukkig met de uiteindelijke selectie. Deze vertegenwoordigt niet alleen fantastische 

fotografie uit verassend veel culturen maar gaf ons, de juryleden, ook nieuwe inzichten en kennis.”  

De winnende foto won eveneens de tweede prijs in ‘Extremely Normal’, de thema categorie van 

2013. Fotografen konden meedingen in vier categorieën: Documentair, Gender, Open en ‘Extremely 

Normal’. De volledige lijst met winnaars is te zien op: http://www.pridephotoaward.org/winners-

2013 

De jurering vond plaats van 17 tot 19 juni in het Amsterdamse Lloyd Hotel. De jury bestond uit 
juryvoorzitter Stephen Mayes (VK), Isabel Muñoz (Spanje), Colin Jacobson (VK), Giovanna Calvenzi 
(Italië) en Jane Jackson (VS).  
 
De Pride Photo Award 2013 wordt uitgereikt op vrijdag 23 augustus in de Oude Kerk in Amsterdam. 
Aansluitend is ook de opening van de expositie. Deze is tot en met 22 september 2013 te zien.  
 
Pride Photo Award is een initiatief van COC Amsterdam, IHLIA (Internationaal Homo Lesbisch 
Informatiecentrum en Archief) en Stichting Homomonument, met steun en advies van Foam en World Press  
Photo. De editie 2013 wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en de stadsdelen, het SNS 
REAAL Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Prins Bernhard Cultuur Fonds, advocatenkantoor 
Van Doorne, het Lloyd Hotel en het Trut fonds.  

__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:  

De persfoto’s kunnen rechtenvrij gebruikt worden in relatie tot Pride Photo Award en onder 
vermelding van het fotobijschrift dat is opgenomen in de bestandsnaam van elke foto.  

http://www.pridephotoaward.org/winners-2013
http://www.pridephotoaward.org/winners-2013


Woordvoerder: Joeri Kempen, Project manager: 0652010227, jkempen@pridephotoaward.org  

Bijlagen: 

 

Extra beeldmateriaal / HR 

De beelden die samen met het persbericht zijn verstuurd zijn geschikt voor gebruik op het internet.  

Voor gebruik in kranten en als kleine afbeeldingen in tijdschriften kunt u de beelden in een hogere 
resolutie downloaden via WeTransfer: http://we.tl/jYdVIi9LKT.  

Voor meer foto’s of HR bestanden kunt u contact opnemen met: pr@pridephotoaward.org 

 

 

De volledige lijst met winnaars van 2013:  

1e prijs Documentair The Pink Choice (serie) Maika Elan Thailand 

2e prijs Documentair Leaving one’s tribe Anna Wahlgren Zweden 

3e prijs Documentair 
The Gay Families 
Project (serie) Stefan Jora Verenigde Staten 

1e prijs Gender 
The Other Side of Venus 
(serie) Anna Schmid Duitsland 

2e prijs Gender 
Typical Day (single uit 
gelijknamige serie) Alexia Zuñiga Mexico 

3e prijs Gender Gendernormality (serie) Chloe Meynier Verenigde Staten 

1e prijs Open 
Princesses in a land of 
machos (serie) Nikola Frioli Mexico 

2e prijs Open 

We are here, we are gay 
and we are Ugandans 
(serie) Tadej Znidarcic Slovenië 

3e prijs Open 

Andrew and Irene uit de 
serie At home with… 
(single) Richard Sandell Verenigd Koninkrijk 

1e prijs Extremely Normal Apt. 779 (serie) Irina Popova  Rusland 

2e prijs Extremely Normal 
Bond (single uit 
gelijknamige serie) Cindy Aquino Filipijnen 

3e prijs Extremely Normal  Gay Warriors (serie) Tatjana Plitt Australië 

    

Speciale Vermelding 
Hit me harder, I’m still 
gay (single) Téo Jaffre Frankrijk 

Speciale Vermelding Pure (serie) Joelle de Vries Nederland 

Speciale Vermelding 
At this moment, I want 
to be (serie) Yuan Yuan China 

Speciale Vermelding Daddy Cool (serie) Martijn Gijsbertsen Nederland 
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