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Expositie en fotopanelen op pleinen voor een tolerant Amsterdam 

Amsterdam, 1 september 2011- Van vrijdag 2 september tot maandag 3 oktober zijn in alle zeven 

stadsdelen in Amsterdam panelen met foto’s van enkele Pride Photo Award 2011 winnaars te zien.      

Naar aanleiding van de foto’s worden voorbijgangers door jongeren om een reactie gevraagd en 

vinden er jongeren events in elk stadsdeel plaats. De overzichtstentoonstelling van alle winnende 

foto’s is tot en met zondag 2 oktober te bezichtigen in Gebouw Het Sieraad in Amsterdam West.  

 Jezelf kunnen zijn en dat ook anderen gunnen. Met die boodschap is Pride Photo Award komende 

maand actief in Amsterdam. Op pleinen in zeven stadsdelen staan dan fotopanelen met als thema 

Couples, Kwetsbaar of Homofobie. De eerste twee weken van september worden voorbijgangers 

door lokale jongeren van verschillende mediaorganisaties gefilmd en geïnterviewd over de foto’s. 

Naar aanleiding van de reacties van het publiek worden jongeren uitgedaagd om zelf hun mening te 

geven.                                      

‘We hebben vooral gekeken naar foto’s die de diversiteit tonen en vragen oproepen, mensen aan het 

denken zetten’, verklaart projectmanager Joeri Kempen de fotokeuze bij de thema’s. ‘We wilden in 

elk geval laten zien dat LGBT (Lesbisch, Gay, Biseksueel en Transgender) ook gewoon van elkaar 

houden, vandaar “Couples”. De foto’s bij “Kwetsbaar” gaan over jezelf kunnen en durven zijn. 

“Homofobie” gaat over de reacties die LGBT’s krijgen en hangt samen met het thema van Pride 

Photo Award 2011 ‘Straight back at you.’  ‘Straight back at you’  verwijst naar de manier waarop de 

buitenwereld reageert op mensen die anders zijn dan de hetero- en sekse stereotypen.’  

De expositie van de winnende foto’s van alle categorieën, samengesteld door curator Roderick van 

der Lee van Foam Fotografiemuseum Amsterdam, is van zaterdag 3 september tot en met zondag 2 

oktober te zien in Gebouw Het Sieraad, Postjesweg 1. Op de expositie worden ook fotodrieluiken van 

het Amsterdamse fotoproject Look at me! geprojecteerd. Door mee te doen aan Look at me! laten 

Amsterdammers zien dat ze staan voor een diverse en tolerante stad. Wie nog mee wil doen kan 

foto’s insturen via www.pridephotoaward.org/look-at-me  

PPA is een initiatief van COC Amsterdam, IHLIA (Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en 

Archief) en Stichting Homomonument, met steun en advies van Foam  Fotografiemuseum 

Amsterdam en World Press Photo. 
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:                                                      

Joeri Kempen, projectleider, 06-52.010.227, jkempen@pridephotoaward.org  
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