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Paul Koeleman wederom winnaar publieksprijs Pride Photo Award 2011  

24 januari 2012 – Voor de tweede maal wint Paul Koeleman de publieksprijs van Pride Photo 

Award 2011, ditmaal op Kunstbeurs Realisme. Zijn winnende serie ‘Good Old Gays’ portretteert 

homoseksuele en lesbische stellen die al meer dan 30 jaar bij elkaar zijn.  

De 10.000 bezoekers van de vierdaagse Kunstbeurs Realisme, van 19-22 januari, konden hun favoriet 

nomineren uit  de 18 winnende fotoseries die te zien waren op de expositie van Pride Photo Award 

2011. De foto’s tonen de diversiteit van de lesbische, gay, biseksuele en transgender (LGBT) 

gemeenschap en zetten mensen aan het denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid.  

Eerder won de serie ‘Good Old Gays’ de publieksprijs van de centrale expositie van Pride Photo 

Award 2011 in Gebouw Het Sieraad, in september. ‘De compositie, de kledingkeuze, de poses en de 

plek waar Paul Koeleman deze mensen heeft gepositioneerd onderstrepen dat zij al jaren lang lief en 

leed met elkaar delen. Ze zijn met elkaar vergroeid, vormen een eenheid. De positieve boodschap 

van warmte en intimiteit spreekt mensen aan, zeker in deze tijden. Daarnaast zijn de foto’s ook 

technisch van zeer hoge kwaliteit. Het doorkijkje naar Gerardjan Rijnders die de was ophangt, de 

subtiel verstrengelde voeten van Lien en Tineke: het is een prachtige serie die de prijs zeker 

verdient’, aldus Joeri Kempen, projectmanager van Pride Photo Award.  

In totaal brachten 445 bezoekers van de Kunstbeurs een stem uit. De serie ‘Good Old Gays’ van Paul 

Koeleman had met 17% van de stemmen een forse voorsprong op de nummer twee: ‘Vervolging van 

homoseksualiteit in Oeganda’ van de Franse fotograaf Benedicte Desrus (SIPA Press) met 12% van de 

stemmen.  

De derde plaats was voor de Amerikaanse kunstenares Erica Beckman. Haar serie  ‘I  Brooklyn 

Girls’, gebaseerd op de covers van lesbische pulpromannetjes uit de jaren ’50 kreeg 11% van de 

stemmen.  
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