
Pride Photo AwArd 2015

O Pride Photo Award é um concurso internacional para fotos sobre a diversidade sexual e de género. 
Esta exposição apresenta uma seleção das fotos vencedoras de 2015.

Mariam Magsi (Paquistão) - Pride muçulmano (primeiro lugar na categoria ‘imagens individuais’)
Podemos ser obrigadas a usar o véu, mas ninguém pode ditar quem nós amamos. O amor trans-

cende a intolerância e é maior que o ódio.

María José (Porto rico) - ‘Mãe e filha (Assegura-te que a porta da frente está trancada)’ da série 
Manter contacto (segundo lugar na categoria ‘imagens individuais’)

‘Manter contacto’ é uma série sobre a minha auto-exploração como mulher transexual. Esta ima-
gem é um díptico de mim e da minha mãe, onde ela me maquiou da mesma forma como se maquia a 
si própria. Esta é a primeira vez que ela me viu apresentado como mulher. Através destas fotografias 
instiguei marcos na nossa relação que não seriam alcançados se não as tivesse criado.

Vincent Gouriou (França) - Anne, Véronique e os seus gémeos, da série tempo de família (terceiro 
lugar na categoria ‘imagens individuais’)

A foto faz parte de uma série sobre a vida de Anne e Véronique, um casal que vive em Brest, na 
França. A fim de realizarem o sonho de terem filhos juntas, elas tiveram de ir à Bélgica, há três anos, 
para obterem a fertilização in vitro (FIV). Os casais do mesmo sexo em França eram, e ainda são, ne-
gados acesso à procriação medicamente assistida (PMA). Depois de muitas tentativas sem sucesso, 
e de muitas viagens a Bruxelas, os seus gémeos Angèle e Lucien, agora com 2 anos de idade, final-
mente nasceram.

Marika Puicher (itália) - ella (ela) (primeiro lugar na categoria ‘Género’ e vencedora do Pride Photo 
Award 2015)

Eli é uma criança transexual de 11 anos. Desde que tinha 2 anos de idade, os seus pais repararam 
que o filho se identificava como uma menina, e que o seu sexo biológico estava em conflito com a 
identidade interna do seu género. Os pais apoiaram-na, mesmo quando os seus amigos e o psicólogo 
que consultaram os encheram de culpas e acusações de ‘não educarem corretamente o seu filho’.

Jean-François Bouchard (Canadá) - transpor (segundo lugar na categoria ‘Género’)
Jean-François Bouchard está particularmente interessado em membros marginalizados da socie-

dade. Para a sua série Transpor ele fotografou indivíduos que são parte da crescente comunidade 
transexual no mundo inteiro.

Melody Melamed (eUA) - dois é um (terceiro lugar na categoria ‘Género‘)
Olhe profundamente e verá que o homem e a mulher não são vistos como seres separados. Em 

‘Dois é um’ Melody Melamed desafia o papel do género com uma observação interessante da mas-
culinidade e feminilidade dos seus modelos. Isto resulta em imagens onde o modelo é igualmente 
masculino e feminino.



eric Gyamfi (Gana) - Asilo (primeiro lugar na categoria ‘Aberto’)
Asilo é uma série de auto-retratos, principalmente, que procura examinar a sexualidade do macho 

africano contemporâneo, imprensada entre a religião e a tradição. Há uma sensação de impotência 
na personagem de asilo. Ela está ansiosa por um lugar em ambos os mundos, que estão alheios à sua 
vulnerabilidade. Este forte anseio de identidade, que continua por resolver, dirige gradualmente a 
personagem de asilo para a rebelião.

Jörg Meier (Alemanha) - Nod. A leste do éden (segundo lugar na categoria ‘Aberto’)
Quando expulso por Deus, Caím foi para a terra de Nod, a leste do éden, Génesis (4:16). Nod 

origina da palavra hebraica nad: vaguear. Este é um retrato do universo paralelo daqueles que se re-
tiram do meio público, mas expõem-se e cedem aos seus desejos em áreas de descanso e em parques 
de estacionamento.

danielle Villasana (eUA) - Uma luz dentro (terceiro lugar na categoria ‘Aberto’)
No Peru, um país com uma cultura altamente machista, conservadora, religiosa e transfóbica, 

as mulheres transexuais são extremamente marginalizadas e discriminadas pela sociedade. Para a 
maioria delas, o trabalho sexual é a única maneira de poderem ganhar a vida. Elas enfrentam fre-
quentemente abuso e violência, não só a partir da sociedade e da família, mas também de clientes, 
da polícia e até mesmo dos namorados. Muitas delas unem-se e apoiam-se mutuamente.

tatiana Vinogradova (rússia) - dias de melancolia (primeiro lugar na categoria ‘histórias de amor e 
orgulho’)

Esta série de retratos é focada na vida das pessoas homossexuais na Rússia. É um conto visual de 
melancolia, da solidão e da incerteza sobre o futuro.

Marika Puicher (itália) - Solo (segundo lugar na categoria ‘histórias de amor e orgulho’)
Como na maioria dos países com tradição muçulmana, em Marrocos a homossexualidade é ilegal 

e fortemente condenada. Imane Admini, 19, vive em Casablanca e é lésbica. Ela nunca escondeu a 
sua homossexualidade, e os membros da sua família aprenderam a aceitá-la ao longo dos anos. Esta 
atitude é incomum em Marrocos.

Nafis Ahmed Gazi (Bangladeche) - Face interna (terceiro lugar na categoria ‘histórias de amor e or-
gulho’)

Qualquer discussão em torno do sexo e da sexualidade é um tabu em Bangladeche. Nesta socie-
dade patriarcal a sexualidade das mulheres é absolutamente interdita, o que significa que as lésbi-
cas sofrem de um preconceito duplo. Estas imagens retratam alguns membros da comunidade LGBT 
de Bangladeche.

Suzanne reitsma (holanda) - Substitua ‘ela’ por ‘ele’ (Menção especial)
Na Holanda, um país com 16 milhões de habitantes, em cada ano 100 homens são diagnosticados 

com cancro da mama. Poucas pessoas sabem que os homens também podem ter cancro da mama. 
Mesmo na sala de espera do médico, estes homens são frequentemente chamados para a consulta 
como ‘senhora’ em vez de ‘senhor’. Esta série chama a atenção tanto para este fenómeno pouco co-
nhecido, como para a inversão de papéis com que estes homens são confrontados.


