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...krachtige, unieke stijl en heldere visie." 
De Foam Paul Huf Award 2021 gaat naar John Edmonds (1989, 

VS). Uit een selectie van ruim 100 genomineerden uit 24 landen, 

geselecteerd door 25 nominators wereldwijd, heeft de vijfkoppige 

jury eerder deze week de winnaar van dit jaar gekozen. 

De Foam Paul Huf Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een tal-

entvolle fotograaf onder de 35 jaar. Foam organiseert deze prijs 

sinds 2007, de winnaar wordt benoemd door een onafhankelijke, 

internationale jury. John Edmonds is de vijftiende winnaar van de 

Foam Paul Huf Award. 

Het juryrapport stelt: “De jury was diep onder de indruk van de 

krachtige en unieke stijl van het werk van John Edmonds en de 

heldere visie die eruit spreekt. In zijn werk neemt hij op een 

ogenschijnlijk simpele maar in wezen cultureel complexe manier 

kwesties rond identiteit en macht onder de loep vanuit een Afro-

Amerikaans perspectief. Edmonds’ werk komt voort uit een di-

epgaand begrip van het medium fotografie en put uit haar mod-

ernistische verleden.” 

“Zijn gelaagde werk vormt een herinterpretatie van dat verleden, 

waarbij het het accent ligt op het zwarte menselijke subject en 

culturele artefacten. De Afrikaanse kunstobjecten die hij in zijn 

werk gebruikt hebben vele facetten, maar of ze nu symbolen zijn 

van het traditionele Afrikaanse culturele erfgoed of betekenis-

dragers van diaspora en herinnering, in zijn werk fungeren ze als 

middel om concepten als ontheemding en onteigening in de 

hedendaagse samenleving te onderzoeken. Niet alleen verruimt 

hij de traditie van studioportretten, ook eist hij bedachtzaam zijn 

plaats op in het herschrijven van het verleden en verankert dit in 

onze huClaartje van Dijk (hoofd tentoonstellingen Foam): "Foam 

is zeer blij met de keuze van de jury voor John Edmonds als 

nieuwe winnaar van de Foam Paul Huf Award. Dit is de vijftiende 

editie van de prijs die in 2007 in het leven is geroepen en die een 

belangrijk onderdeel vormt van de missie van Foam om jonge, 

talentvolle kunstenaars te ontdekken en te steunen. De juryleden  
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hebben, ieder vanuit hun eigen specifieke culturele en professionele 
achtergrond, gezamenlijk hun keuze idige wereld, waar authenticiteit 
en identiteit fluïde zijn.” 
op een bijzondere  kunstenaar laten vallen. Wij verheugen ons enorm 
op de samenwerking met John". 
Eervolle vermelding 
De jury kent een eervolle vermelding toe aan het werk van Guanyu Xu 
(China). “In zijn werk neemt Xu op een heel eigen en hoogst experi-
mentele manier gevoelige vraagstukken rond homoseksualiteit en 
queerness in de Chinese en Amerikaanse context onder de loep.” 
De prijs 
John Edmonds krijgt een geldbedrag van € 20.000 en een soloten-
toonstelling in Foam. Daarnaast wordt zijn werk opgenomen in het 
prestigieuze jaarlijkse Talent issue van Foam Magazine. Edmonds 
ziet bovendien zijn naam worden toegevoegd aan een indrukwekken-
de lijst van alumni. Vorig jaar won Laia Abril (1986, Spanje) de Award. 
Haar solotentoonstelling On Rape: A History of Misogyny, Chapter 
Twois momenteel gepresenteerd in Foam en t/m 27 juni 2021 te zien. 
Voormalige winnaars 
2020 – Laia Abril (1986, Spanje), 2019 – Eric Gyamfi (1990, Ghana), 
2018 – Daniel Shea (1985, Verenigde Staten), 2017 - Romain Mader 
(1988, Zwitserland), 2016 - Daisuke Yokota (1983, Japan), 2015 - 
Momo Okabe (1981, Japan), 2014 - Daniel Gordon (1980, Verenigde 
Staten), 2013 - Taiyo Onorato & Nico Krebs (1979, Zwitserland), 2012 
- Alex Prager (1979, Verenigde Staten), 2011 - Raphaël Dallaporta 
(1980, Frankrijk), 2010 - Alexander Gronsky (1980, Estland), 2009 - 
Leonie Hampton (1978, Verenigd Koninkrijk), 2008 - Pieter Hugo 
(1976, Zuid-Afrika), 2007 - Taryn Simon (1975, Verenigde Staten) en 
Mikhael Subotzky (1981, Zuid-Afrika). 
Jury 2021 
De jury was dit jaar als volgt samengesteld: Joachim Naudts 
(voorzitter, artistiek coördinator Kunsthal Extra City, België), Osei 
Bonsu (curator internationale kunst, Tate Modern, Verenigd Konink-
rijk), Alessia Glaviano (visueel directeur van Vogue Italia en directeur 
van het Photo Vogue Festival, Italië), Gwen Lee (medeoprichter Sin-
gapore International Photography Festival en DECK, Singapore) en 
Alona Pardo (curator Barbican Art Gallery, Verenigd Koninkrijk). 


