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PRESSEMEDDELELSE 

Årets Pressefoto 2021 på Naturama 
 
For andet år i træk er det lykkes for Naturama at trække udstillingen Årets Pressefoto til Fyn. 
 
Mandag den 2. maj omdannes en del af Naturama igen til en stor fotoudstilling. Udstillingen Årets 
Pressefoto 2021 rummer alle vinderbillederne fra årets konkurrence og viser rørende, dramatiske 
fotos, som ofte er taget under vanskelige vilkår i verdens brændpunkter. Fotos, som fortæller 
visuelle historier, fortalt af de bedste pressefotografer, vi kan byde på i Danmark. 
 
Årets vinderbillede er taget af Sigrid Nygaard fra Dagbladet Information og viser Martin og Nicolai 
Køster Rimvall, som netop har hentet deres barn skabt af en rugemor i Colombia. Billedet 
rummer både de åbenbare dilemmaer, som ligger i anvendelse af en rugemor (det er ikke lovligt 
i Danmark) og den rene og umiddelbare ømhed i den lille nye familie. 
 
I den anden ende finder vi 3 kurdiske mænd fra Kirkuk i Irak, som luner sig ved et bål i udkanten 
af den franske havneby Dunkerque, hvor mere end 1000 flygtninge og migranter har slået lejr. 
De har alle hutlet sig op gennem Europa med en drøm om et bedre liv i Storbritannien. Billedet 
er taget af Jacob Ehrbahn fra Politiken, som blev Årets Pressefotograf 2021. 
 
”Det er en helt fantastisk mulighed for at vise hele vores hus frem ikke bare til 
fotoentusiaster og mediebranchen, men også nye og gamle gæster og, måske især, 
skoleklasser, som får mulighed for at tilrettelægge undervisningen efter billederne. Årets 
Pressefoto understøtter samtidigt vores ønske om at blande kulturoplevelser med naturoplevelser 
fordi det samlet set er vores adfærd og kultur, som i sidste ende skal påvirke os alle til at bevare 
naturen” siger Mette 
Thybo, Direktør for Naturama og Mette Thybo tilføjer ”Det er en stor ære at vi på Fyn får mulighed 
for at vise årets allerbedste fotografier frem – både vinderfotografierne og alle de nominerede. 
 
Årets Pressefoto vises i Naturama’s 8-kantede store sal. Udstillingen er åben for publikum 
fra mandag den 2. maj klokken 13.00 og varer til den 28. maj. 
 

 


