
Pride Photo AwArd 2015

Pride Photo Award is een internationale fotowedstrijd over seksuele en gender diversiteit. Op deze 
tentoonstelling is een selectie te zien van de winnende foto’s van Pride Photo Award 2015.

Mariam Magsi (Pakistan) – Moslim Pride (eerste prijs categorie ‘enkel Beeld’)
We kunnen gedwongen worden om een hoofddoek te dragen, maar niemand dicteert wie wij 

liefhebben. Liefde overstijgt onverdraagzaamheid en is sterker dan haat.

María José (Puerto rico) – ‘Contact houden’ (tweede prijs categorie ‘enkel Beeld’)
‘Contact houden’ is een serie over mijn zelfonderzoek als transgender vrouw. De foto is een 

tweeluik van mij en mijn moeder, waar zij mij heeft opgemaakt zoals zij ook zichzelf opmaakt. Dit is 
de eerste keer dat zij zag dat ik mijzelf als vrouw toon. Door deze foto’s bereik ik versneld mijlpalen 
in onze relatie die niet bereikt zouden zijn wanneer ik het proces niet zo bewust in gang had gezet.

Vincent Gouriou (Frankrijk) – Anne, Veronique en hun tweeling uit de serie tijd met het gezin (derde 
prijs categorie ‘enkel Beeld’)

Dit is een foto uit een serie over het leven van Anne en Véronique, een koppel dat in Brest in 
Frankrijk woont. Om hun droom om samen kinderen te hebben te realiseren, moesten ze drie jaar 
geleden naar België voor In Vitro Fertilisatie (IVF). Stellen van hetzelfde geslacht werd, en wordt nu 
nog steeds, in Frankrijk de toegang tot medisch ondersteunde voortplantingstechnieken ontzegd. 
Na vele onsuccesvolle IVF-pogingen en vele reizen naar Brussel werd hun tweeling geboren: Angèle 
en Lucien, nu twee jaar oud.

Marika Puicher (italië) – ella (zij) (eerste prijs categorie ‘Gender’, tevens winnaar van de Pride Photo 
Award 2015)

Eli is een 11-jarig transseksueel kind. Sinds haar tweede merkten haar ouders dat hun zoon zich 
een meisje voelde en dat haar biologische sekse niet in overeenstemming was met haar interne gen-
der identiteit. Haar ouders steunden haar, hoewel zij door hun vrienden en de psycholoog die zij 
raadpleegden werden overladen met kritiek en de beschuldiging ‘dat zij hun zoon niet juist zouden 
opvoeden’.

Jean-François Bouchard (Canada) – transpose (tweede prijs categorie ‘Gender’)
Jean-François Bouchard heeft specifieke belangstelling voor mensen die gemarginaliseerd wor-

den door de samenleving. Voor zijn serie ‘Transpose’ heeft hij mensen gefotografeerd die verspreid 
over de wereld deel uitmaken van de groeiende transgender gemeenschap.

Melody Melamed (VS) – twee is één (derde prijs categorie ‘Gender’)
Kijk aandachtig en je zult zien dat man en vrouw niet als afzonderlijke wezens worden gezien. In 

‘Twee is één’ daagt Melody Melamed de rol van gender uit door de manier waarop haar observatie 
ingrijpt in de mannelijkheid en vrouwelijkheid van haar modellen. Dit resulteert in beelden waarin 
de geportretteerde zowel mannelijk als vrouwelijk is.



eric Gyamfi (Ghana) - Asiel (eerste prijs categorie ‘open’)
Asiel is een reeks van vooral zelfportretten waarin gestreefd wordt de hedendaagse Afrikaanse 

mannelijke seksualiteit te onderzoeken die is ingeklemd tussen religie en traditie. Er hangt een ge-
voel van hulpeloosheid rondom het centrale personage in Asiel. Hij verlangt naar een plaats in beide 
werelden die zich niet bewust zijn van zijn kwetsbaarheid. Dit sterke verlangen naar identiteit dat 
onopgelost blijft, voert het personage geleidelijk richting rebellie.

Jörg Meier (duitsland) - Nod, ten oosten van eden (tweede prijs categorie ‘open’)
Nadat Kaïn werd verdreven door God, trok hij naar het land Nod, ten oosten van Eden, Genesis 

(04:16). Nod stamt af van ‘nad’: onrustig, zwervend. Dit is een portret van een parallelle wereld van 
degenen die zich terugtrekken uit het openbare leven, maar zich wel blootgeven en aan hun verlan-
gens toegeven op parkeer- en recreatieterreinen.

danielle Villasana (VS) - een Licht van binnen (derde prijs categorie ‘open’)
In Peru, een land met een sterk conservatieve, religieuze en transfobische machocultuur worden 

transgender vrouwen zeer gemarginaliseerd en vaak gediscrimineerd. Sekswerk is voor hen door-
gaans de enige manier om geld te verdienen. Zij worden regelmatig geconfronteerd met misbruik 
en geweld, niet alleen vanuit de samenleving en familie, maar ook door klanten, de politie en zelfs 
hun vriendjes. Zij vormen vaak eigen leefgemeenschappen waarbinnen zij elkaar steunen.

tatiana Vinogradova (rusland) - dagen van Melancholie (eerste prijs categorie ‘Verhalen van Liefde 
en trots’)

Deze serie portretten richt zich op het leven van homo’s in Rusland. Het is een visueel verhaal van 
melancholie, eenzaamheid en onzekerheid over de toekomst

Marika Puicher (italië) – Solo (tweede prijs categorie ‘Verhalen over Liefde en trots’)
Zoals in de meeste landen met een islamitische traditie is in Marokko homoseksualiteit illegaal 

en wordt homoseksualiteit er sterk veroordeeld. De 19-jarige Imane Admini woont in Casablanca en 
is lesbisch. Ze heeft haar homoseksualiteit nooit verborgen gehouden en haar familieleden hebben 
het door de jaren heen leren accepteren. Het is ongebruikelijk om in Marokko openlijk homoseksu-
eel te leven en als zodanig geaccepteerd te worden.

Nafis Ahmed Gazi (Bangladesh) – inner face (derde prijs categorie ‘Verhalen over Liefde en trots’)
Elke discussie over seks en seksualiteit is taboe in Bangladesh. In deze patriarchale maatschap-

pij is de seksualiteit van vrouwen absoluut taboe, wat betekent dat lesbiennes last hebben van een 
dubbel vooroordeel. In deze serie zijn leden van de LHBT-gemeenschap in Bangladesh geportret-
teerd.

Suzanne reitsma (Nederland) – Lees ‘hij’ voor ‘zij’ (Bijzondere Vermelding)
In Nederland, een land met 16 miljoen inwoners, krijgen jaarlijks 100 mannen de diagnose borst-

kanker. Maar weinig mensen zijn zich ervan bewust dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen. 
Zelfs in de wachtkamer van de arts worden ze vaak opgeroepen als “Mevrouw…” in plaats van “Me-
neer…” De fotoserie vestigt de aandacht op dit weinig bekende fenomeen en op de rolomkering 
waarmee deze mannen worden geconfronteerd.


