
Persbericht 

 
Chris Rijksen wint Pride Photo Award 2012  
 
Amsterdam, 18 juli 2012 – De Nederlandse fotograaf Chris Rijksen is de winnaar van Pride Photo 
Award 2012. Uit 1.678 inzendingen koos de internationale vakjury een foto uit haar serie ‘Gender 
as a Performance’, waarin zij gender voorstelt als een performance en niet gerelateerd aan 
biologische aspecten. Chris Rijksen, student aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag (KABK) was een van de 209 deelnemers uit 40 landen die dit jaar meededen. 
 
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 toeschouwer loopt, gaat de fotograaf direct de communicatie aan met het publiek.  Subtiele 

wijzigingen in pose en mannen- en vrouwenkleding zetten de kijker aan het denken over de 

maakbaarheid van gender. In deze foto vonden we die spanning het sterkst terug.  

Chris Rijksen: “Ik zag het thema en dacht: het is een verloren kans als ik niet mee doe. Ik kan mezelf 

de grote wijde wereld in gooien, een stap naar buiten doen en gezien worden. Pride Photo Award is 

een perfect podium. Ik hoop dat Pride Photo Award blijft groeien in kwaliteit en aanzien.”    

De jury loofde  de grote diversiteit in esthetiek, onderwerpen 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 fotografie. De kwaliteit van de werken was 

over het geheel genomen hoog, wat leidde tot een zware selectie. De jury was blij met zowel de 

toename van inzendingen als de kwalitatieve ontwikkeling van projecten die vorig jaar al waren 

ingediend.  

De serie ‘Gender as a Performance’ waar de winnende foto uitkomt wint de tweede prijs in de thema 

categorie van 2012: Kameleons/Dubbelleven. Fotografen konden meedingen in vier categorieën: 

Documentair, Gender, Open en de thema categorie. De winnaars zijn: 

1e prijs Documentair Lala Life Fabian Weiss Duitsland 

2e prijs Documentair Morine Tobin Bryce Jones Verenigd Koninkrijk 

3e prijs Documentair Trans Islam Luca Desienna Italië 

1e prijs Gender Transportraits Lorenzo Triburgo Verenigde Staten 

2e prijs Gender Transmongolian Alvaro Laiz Spanje 

3e prijs Gender Switch JJ Levine Canada 

1e prijs Open Where the boys are Pacifico Silano Verenigde Staten 

2e prijs Open Solitary Fruit Risk Hazekamp Nederland 

3e prijs Open Moms and gays Diederick Habermehl Nederland 

1e prijs Kameleons/Dubbel leven Wig Outs Jennifer Lea Osborne Canada 

2e prijs Kameleons/Dubbel leven Gender as a performance Chris Rijksen Nederland 

3e prijs Kameleons/Dubbel leven Alternative Avenue Guang Hui Chan Singapore 

    



Speciale Vermelding HIV long term survivors Jose Manuel Alorda Spanje 

Speciale Vermelding Loser Anna-stina Treumund Estland 

Speciale Vermelding I am gay and muslim Bram Belloni Nederland 
 
 

De jurering vond plaats op 16 en 17 juli in het Amsterdamse Lloyd Hotel. De jury bestond uit 
juryvoorzitter Christian Caujolle (Frankrijk), Paul Mpagi Sepuya (VS), Pawel Leszkowicz (Polen), 
Renata Ferri (Italië) en Patricia Levasseur de la Motte (Frankrijk).  
 
De Pride Photo Award 2012 wordt uitgereikt op vrijdag 28 september in de Oude Kerk in Amsterdam. 
Aansluitend is ook de opening van de expositie. Deze is tot en met 28 oktober 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 2012 wordt mogelijk gemaakt door het VSBfonds, het SNS REAAL Fonds, het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, de gemeente Amsterdam en de stadsdelen.  

__________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie  

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

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Deneuve Communication, 
Daniël Bouw, 0618555509, daniel@deneuve.nl (versies van de foto’s geschikt voor gebruik op 
internet zijn bij deze e-mail gevoegd) 
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