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Bekendmaking beste
Nederlandse foto Sony
World Photography
Awards 2020
De jury van de 2020 Sony World Photography Awards heeft vandaag de foto
“Johan Maurits van Nassau” van Jeroen Adema en Tryntsje Nauta

uitgeroepen tot winnaars van de Nederlandse National Award.
De Sony World Photography Awards is 's werelds grootste
fotografiewedstrijd. De National Awards vormen een wereldwijd programma
dat open staat voor fotografen van elk niveau. Het programma beloont een
fotograaf uit elk land voor een op zichzelf staande foto en biedt hen de
mogelijkheid om hun werk te presenteren op de Sony World Photography
Awards 2020-tentoonstelling in Somerset House, Londen. Deze zal
plaatsvinden van 17 april tot 4 mei.
Jeroen Adema en Tryntsje Nauta werden door juryleden anoniem
geselecteerd voor de foto ‘Johan Maurits van Nassau’ in de porttraiture
categorie van de open competitie.
“Deze foto is onderdeel van een serie waarbij we verhalen uit het verleden
hebben gecombineerd met een modern element.
Op deze foto is Johan Maurits van Nassau (1604-1679) te zien, de heerser van
het Duitse vorstendom Nassau-Siegen. Op zestienjarige leeftijd werd hij soldaat
in het leger van de Republiek. Uiteindelijk wordt hij veldmaarschalk. In 1664
komt Johan Maurits naar Leeuwarden voor de begrafenis van zijn neef, de Friese
gouverneur Willem Frederik. Op de terugweg valt hij met zijn paard in Franeker
door een brug in het stadscentrum. Het ongeluk is bijna fataal voor hem. We
fotografeerden hem in het moderne kanaal, op exact dezelfde plek waar hij in
1664 doorheen viel.”
Meer dan 345.000 afbeeldingen werden ingezonden voor de Sony World
Photography Awards 2020-competitie en meer dan 190.000 namen deel aan
de open competitie (waaruit de winnaar van de National Awards werd
geselecteerd) - het hoogste aantal inzendingen tot nu toe.
Als winnaar van de National Award ontvangen Jeroen Adema en Tryntsje
Nauta een Sony camera.
De World Photography Organisation kondigt vandaag tevens de finalisten
en de geselecteerde fotografen aan in de Professionele competitie van de
Sony World Photography Awards 2020. Hierbij waren nieuwe fotoprojecten
van de winnaars van de Sony Professional Beurs van 2019 inbegrepen. In
het kader van de awards worden de foto’s van de finalisten van de
Professionele competitie en de winnaars van de Beurs tentoongesteld. Dit
vindt plaats in april van dit jaar in Somerset House.
De nadruk wordt dit jaar gelegd op techniek en een frisse kijk op
ontwerpen. De winnaar van de Photographer of the Year 2020 wordt
gekozen uit een groep professionele finalisten en wordt op 16 april in
Londen bekend gemaakt tijdens de uitreiking.
Meer dan 345.000 beelden uit 203 landen werden ingezonden in de vier
wedstrijden van de 2020 Awards en meer dan 135.000 in de tien

categorieën van de Professionele competitie - het hoogste aantal
inzendingen tot nu toe. De categorie ‘Milieu’ is nieuw dit jaar, als erkenning
van het groeiende belang van dit onderwerp in de beeldende
kunstfotografie en journalistiek.
De projecten van de finalisten van dit jaar gaan over een breed scala aan
onderwerpen, fotografietechnieken en presentatiemethoden. Hierbij komen
persoonlijke onderwerpen en observaties aan bod, samen met een originele
aanpak in het vertellen van verhalen. Ze belichten bovendien weinig
bekende maar kritische onderwerpen.
Dit jaar zijn drie Nederlandse fotografen opgenomen in de shortlist voor de
professionele competitie. Dit zijn Eddy van Wessel (Documentaire), Eddo
Hartmann, (Milieu) en Jeroen van Dam (Landschap). Helaas zijn deze
fotografen niet als finalist geselecteerd voor de categorieën. Voor een lijst
van de fotografen en projecten die de finale van de Sony World
Photography Awards 2020 hebben gehaald, klik hier.
OVER DE SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
De internationaal geprezen Sony World Photography Awards, geproduceerd
door de World Photography Organisation, zijn een van de belangrijkste
vaste waarden op de wereldwijde fotografiekalender. De Awards zijn aan
hun 13de editie toe en zijn gratis toegankelijk. Ze bieden fotografen een
wereldwijde vertoning en geven inzicht in de hedendaagse fotografie.
Zowel voor gevestigde als voor opkomende kunstenaars zijn ze een kans
van wereldklasse om hun werk te laten zien. Bovendien erkennen ze de
meest invloedrijke kunstenaars die in dit medium actief zijn met de
Outstanding Contribution to Photography Awards. In eerdere edities vielen
namen als Martin Parr, William Eggleston en Nadav Kander in de prijzen. De
Awards tonen de werken van de winnaars en de overige fotografen die de
shortlist haalden op een prestigieuze, jaarlijkse tentoonstelling in Somerset
House in Londen. Tickets reserveren kan op worldphoto.org/sony-worldphotography-awards-exhibition
OVER DE SONY BEURS
Sony’s zet zich in om fotografen te ondersteunen en bij te dragen tot de
ontwikkeling van de fotocultuur. Om deze werd het Sony Beurs-programma
in 2016 geïntroduceerd en georganiseerd door de World Photography
Organisation. Het biedt winnende en op de shortlist geplaatste fotografen
van de Sony World Photography Awards extra mogelijkheden om een
blijvende relatie met Sony op te bouwen en hen te laten groeien na de
Awards. De winnaars worden door Sony gekozen uit de professionele en
studentencompetities van de Awards.
OVER DE WORLD PHOTOGRAPHY ORGANISATION
De World Photography Organisation is een wereldwijd platform voor

fotografie binnen 180 landen. De organisatie streeft ernaar om het debat
omtrent fotografie op een hoger niveau te brengen door de beste beelden
en fotografen ter wereld uit te lichten. De World Photography Organisation
organiseert het hele jaar door een breed scala aan evenementen, waaronder
de Sony World Photography Awards en PHOTOFAIRS. Meer info op
worldphoto.org Volg de World Photography Organisation op Instagram
(@worldphotoorg), Twitter (@WorldPhotoOrg) en LinkedIn/Facebook
(World Photography Organisation). De hashtags die u kan volgen zijn
#sonyworldphotographyawards #swpa.
BEZOEKERS- & LIJSTINFORMATIE
TITEL: De Sony World Photography Awards 2020
LOCATIE: Somerset House, Londen, WC2R 1LA
DATA: 17 april – 4 mei 2020
OPENINGSUREN: Maandag-vrijdag 10 - 21 uur / Zaterdag-zondag: 10 - 20
uur
TICKETS: De verkoop start op 5 maart 2020 (£ 9-14). Meer informatie op
worldphoto.org/exhibition

Over Sony Corporation
Sony Corporation is een creatief entertainmentbedrijf met een duurzame
technologische basis. Van game- en netwerkservices tot muziek, films,
elektronica, semiconductors en financiële diensten - het doel van Sony is
om de wereld te verrijken met emotie via creativiteit en technologie. Voor
meer informatie, bezoek: http://www.sony.net
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