
Persbericht 
 
Parisa Taghizadeh ontvangt de Pride Photo Award 2014 
 
Amsterdam, 18 augustus 2014 – Op vrijdag 29 augustus ontvangt fotograaf Parisa Taghizadeh de Pride 
Photo Award 2014 voor een foto uit haar serie 'Boy.' Aansluitend op de prijsuitreiking opent wethouder 
Simone Kukenheim de tentoonstelling met de winnaars van 2014 in de Oude Kerk in Amsterdam.  
De tentoonstelling Pride Photo Award 2014 is daar te zien van zaterdag 30 augustus tot en met zondag 26 
oktober. 
 
Taghizadeh's winnende serie portretteert haar zoon die, toen hij vijf jaar oud was, erg hield van dingen die 
doorgaans met meisjes worden geassocieerd. De serie onderzoekt wat jongetjes wel en niet mogen voor de 
wereld hen in de mal perst waar een man in onze samenleving aan hoort te voldoen. Parisa Taghizadeh, die 
woont in Nieuw Zeeland, was een van de 375 deelnemende fotografen met 62 verschillende nationaliteiten. 
 
Tijdens de prijsuitreiking zal de jury voorzitter Simon Njami (Kameroen/Frankrijk) de jurykeuzes toelichten.  
Zes van de fotografen die een prijs wonnen in een van de vier categorieën of een eervolle vermelding 
kregen zullen bij de uitreiking aanwezig zijn. Namens het bestuur van Pride Photo Award reikt Maurits 
Musch de prijzen uit. 
 
De tentoonstelling omvat werk van (in alfabetische volgorde): James M. Barrett (VK), Clare Carter (VK), Jean-
Jérôme Destouches (Frankrijk), John Paul Evans (VK), Preston Gannaway (VS), Ashley Golsby (Australië), 
Álvaro Laiz (Spanje), Yijun Liao (China), Mads Nissen (Denemarken), Farida de Pauw (België), Viviana Peretti 
(Italië), Shahria Sharmin (Bangladesh), Aldo Soligno (Italië), Parisa Taghizadeh (VK) en Giorgio Taraschi 
(Italië). De volledige lijst met winnaars is te vinden op:  http://www.pridephotoaward.org/winners-2014.  
 
De tentoonstelling is samengesteld door Marga Rotteveel (Photorevolt) en is te bezichtigen van zaterdag 
30 augustus tot en met zondag 26 oktober 2014 in de Oude Kerk te Amsterdam op het Oudekerksplein. 
Openingstijden: van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

 
Pride Photo Award is een initiatief van COC Amsterdam, IHLIA en Stichting Homomonument. Foam (Fotografiemuseum 
Amsterdam) en World Press Photo adviseren en ondersteunen ons. Pride Photo Award 2014 wordt gefinancierd door SNS REAAL 
Fonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Van Doorne, Akzo Nobel, Lloyd Hotel, Trut Fonds. 

________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie: 
 

Er is een persvoorbezichtiging op vrijdag 29 augustus van 15.00 tot 15.30, voorafgaand aan de prijsuitreiking. De pers 
kan interviews houden met de aanwezige winnaars en de juryvoorzitter. We stellen het op prijs als u zich aanmeldt 
indien u aanwezig wilt zijn.  
 
Foto’s kunnen rechtenvrij worden gebruikt in de context van Pride Photo Award en onder vermelding van het bijschrift 
in de bestandsnaam van de afbeelding. De foto's die zijn bijgesloten bij dit persbericht zijn geschikt voor gebruik op het 
internet. Foto's die geschikt zijn voor het afdrukken in kranten of klein in een tijdschrift zijn te downloaden via de 
volgende link: http://www.pridephotoaward.org/wp-
content/uploads/Press/Winners%202014%20HR%20Pride%20Photo%20Award.zip  
    
Voor meer informatie extra beelden of versies in hoge resolutie kunt u contact opnemen met: 
pr@pridephotoaward.org     
 
Voor kunt u contact opnemen met:  Joeri Kempen, +31-6-52.010.227, jkempen@pridephotoaward.org ;  Anja Lodder: 
+31-6-54.907.901, anjalodder2009@live.nl ; Pieter Valk +31-6-48.353.259, pieter@pvpr.nl  
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