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Wethouder Van Es opent expositie Pride Photo Award 2011  

Amsterdam, 29 augustus 2011 - Op vrijdag 2 september opent wethouder Andrée van Es de 

expositie van Pride Photo Award 2011 in Gebouw Het Sierraad. Voorafgaand aan de opening reikt 

Pride Photo Award voorzitter Dennis Boutkan prijzen uit aan de internationale winnaars van de zes 

categorieën. De expositie van de winnende foto’s is tot en met zondag 2 oktober te zien in Gebouw 

Het Sieraad in Amsterdam West.  

Andrée van Es, Amsterdamse wethouder van onder andere Diversiteit en Integratie verricht vrijdag 

2 september de officiële opening van de expositie van winnende foto’s van Pride Photo Award 2011. 

Voorafgaand aan de opening is de prijsuitreiking aan de winnaars van de zes categorieën. De twaalf 

aanwezige prijswinnaars zijn afkomstig uit Frankrijk, Mexico, Groot Brittannië, de Verenigde Staten 

en Nederland. Juryvoorzitter Frank Wagner licht namens de internationale vakjury het juryrapport 

toe en Pride Photo Award voorzitter Dennis Boutkan verricht de prijsuitreiking.  

Op dinsdag 12 juli jl. werden de winnaars van Pride Photo Award 2011 bekend gemaakt. Nederlandse 

Trea van Drunen won de Pride Photo Award 2011 met haar foto Léon. De foto ‘Léon’ toont een 12 

jarige transgender en won ook de eerste prijs in de categorie Gender. Over de winnende foto zei de 

jury: “ Het is een sterk, iconisch beeld dat de kijker uitdaagt door zowel de kracht van Leon’s 

uitdrukking als het verbazingwekkende verhaal van zijn jonge leven als transgender. Er is een gevoel 

van mysterie aan deze foto dat maakt dat mensen reflecteren over het leven en identiteit ”.   

Het thema van Pride Photo Award 2011 was: ‘Straight back at you’ dat verwijst naar de manier 

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

Internationale fotografen konden foto’s inzenden voor de categorieën: Straight back at you, Sport, 

Open, Actualiteit, Documentair en Gender.                                                                                                                           

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

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

2 oktober te zien in Gebouw Het Sierraad.                                                                                                     

Pride Photo Award is een internationale fotowedstrijd voor professionele foto’s over seksuele- en 

gender diversiteit en streeft naar een genuanceerde beeldvorming en acceptatie van deze diversiteit. 

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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