Extremely
Normal

Pride Photo Award is een
internationale fotowedstrijd
rond seksuele en genderdiversiteit die dit jaar (na een
‘proefeditie’ in 2010) voor de
derde keer werd gehouden.
Het thema van deze editie
was Extremely Normal,
wat een recordaantal
inzendingen opleverde.
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ride 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. Pride Photo Award wil niet-stereotiepe
beelden van sekse, mannelijkheid en vrouwelijkheid tonen, om zo de
diversiteit van de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender
(LHBT) gemeenschap te laten zien. Trea van Drunen was de eerste
winnaar van de Pride Photo Award in 2011, en vorig jaar won Chris Rijksen.
Voor de Pride Photo Award konden dit jaar foto’s worden ingestuurd in
vier categorieën: Gender, Documentair, Open en de themacategorie van
2013: Extremely Normal. In de media wordt vaak de extravagante kant
van de LHBT-gemeenschap getoond: drag queens, halfnaakte dansende
mannen op een boot. Maar LHBT’ers zijn net zo gewoon, net zo bijzonder
en ook net zo saai als anderen.
Er waren ruim drieduizend inzendingen van 408 fotografen uit 48 landen:
een verdubbeling van zowel het aantal inzendingen als het aantal deelnemers in vergelijking met 2012. In juni werden alle winnaars bekendgemaakt. De winnaar van de Pride Photo Award 2013 was deze keer geen
Nederlandse fotograaf (v/m) maar een Filipijnse: Cindy Aquino. Zij won
de prijs met een foto uit haar serie Bond, die tevens de tweede prijs won
in de categorie Extremely Normal. De jury: “De winnende foto toont
een erg menselijk en intiem moment dat op een zeer liefdevolle wijze
wordt verteld.”
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Bond
Cindy Aquino, Filipijnen
Winnaar Pride Photo Award 2013 en
2e prijs in de categorie Extremely Normal
Cindy Aquino: “De Filipijnen zijn een conservatief,
voornamelijk katholiek land waar homo’s en
lesbiennes nog steeds worden gediscrimineerd.
Ik wilde laten zien dat de LHBT-gemeenschap
doodnormaal is. Ik vroeg twee van mijn vriendinnen,
Onek en Thalia, om voor mij te poseren – beiden
zijn lesbisch. Zowel Onek als Thalia is niet bang om
publiekelijk uit te komen voor haar geaardheid.
Ze hebben gelukkig een familie die ze accepteert
zoals ze zijn. Terwijl we foto’s aan het maken waren,
vertelden ze me dat het enige wat ze willen liefde
en geaccepteerd worden is. Ik besloot daarop om
een foto van hen samen te maken, in een omhelzing.”

Nikola Frioli, Mexico
1e prijs in de categorie Open
Los Muxes worden in Juchitan, Mexico gezien
als een ‘gelukssymbool’, een zegen. Elke familie
schijnt er een te hebben. Wanneer de andere
zonen trouwen en het nest verlaten, blijven zij
thuis om voor hun bejaarde ouders te zorgen.
«

«

Bond. © Cindy Aquino

Princesses in a
land of machos

Princesses in a land of machos. © Nikola Frioli

Apt. 779
Irina Popova, Rusland
1e prijs in de categorie
Extremely Normal

The other side of Venus
Anna Charlotte Schmid, Duitsland
1e prijs in de categorie Gender

Apt. 779 is een appartement in Moskou,
waar vijf lesbische meisjes wonen.
Het leven bestaat er uit kleine feestjes,
grote ruzies, het weer goedmaken en
het bedrijven van de liefde.

Jongeren uit Boedapest en Praag met een min of
meer androgyn uiterlijk, op zoek naar hun identiteit.

«

«

Roland, uit The other side of Venus. © Anna Charlotte Schmid

Apt. 779. © Irina Popova

We are here, we are gay
and we are Ugandans
Tadej Znidarcic, Slovenië
2e prijs in de categorie Open

Gay Warriors
Tatjana Plitt, Australië
3e prijs in de categorie
Extremely Normal

Homoseksualiteit is illegaal in Oeganda, en kan
leiden tot arrestatie, bedreiging, mishandeling
en ontslag. Vanwege hun precaire situatie
wilden de LGBT-activisten in 2010 niet herkenbaar op de foto. Drie jaar later wilden ze dit,
ondanks de risico’s, wel.
«

«

We are here, we are gay and we are Ugandans. © Tadej Znidarcic

Tatjana Plitt portretteerde homoseksuele
Amerikaanse militairen met hun partner
of gezin in hun slaapkamer.
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Matthew, David & Marrissa – Gay Warriors. © Tatjana Plitt
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Daddy Cool
Martijn Gijsbertsen, Nederland
Eervolle vermelding
Trouwen en kinderen krijgen is in elke
cultuur en religie geaccepteerd, maar als
je homo bent, ligt het anders. Deze serie
laat de diversiteit van homovaders in
Nederland zien.
«

Daddy Cool. © Martijn Gijsbertsen

Pure
Joelle de Vries, Nederland
Eervolle vermelding
Uit onderzoek is gebleken dat jongens en
meisjes in de leeftijd van acht tot en met
twaalf jaar qua interesses en uiterlijk op één
lijn horen te zitten. Zijn de kinderen in
deze serie jongens of meisjes..?
«

■ Pride Photo Award expositie
t/m 22 sep
Oude Kerk
Oudekerksplein 23, Amsterdam
www.oudekerk.nl
www.pridephotoaward.org
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Arie, uit Pure. © Joelle de Vries

