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ING Unseen Talent Award: Een samenwerking met de
focus op opkomend fotografisch talent in Europa
Met veel trots presenteren Unseen en ING de vijf finalisten die geselecteerd zijn voor de
lancering van de Europese editie van de ING Unseen Talent Award. De award valt samen
met het jaarlijkse Unseen Photo Fair & Festival in Amsterdam en biedt een internationaal
platform voor opkomende kunstenaars uit heel Europa, waarop zij hun werk op globale
schaal kunnen presenteren.
De vijf finalisten van de ING Unseen Talent Award zijn Thomas Albdorf (1982, Oostenrijk),
Laurianne Bixhain (1987, Luxemburg), Felicity Hammond (1988, Groot-Brittannië), Miren
Pastor (1985, Spanje) en Tereza Zelenkova (1985, Tsjechië).
Sanne ten Brink, hoofd conservator van de ING Collectie: “De finalisten van de ING
Unseen Talent Award 2016 staan voor een nieuwe generatie opkomende
fotografietalenten uit Europa.”
Rixt Hulshoff Pol, directeur Unseen: “Deze intensieve samenwerking met ING
ondersteunt ons gezamenlijk enthousiasme voor nieuwe en grensverleggende fotografie.”
De vijf finalisten nemen deel aan het ING Unseen Talent Programma: een online coaching
programma bestaande uit diverse workshops met verschillende professionals uit het veld,
mogelijkheden voor het opbouwen van een professioneel netwerk en een commissie voor
de ING Collectie. De finalisten zullen werk creëren in het thema van dit jaar Fool for Love,
waar zij de passie en toewijding voor het volgen van dromen onderzoeken.
De finalisten zullen gecoacht worden door de internationaal gevestigde Amerikaanse
kunstenaar Todd Hido. Hij geeft feedback op de portfolio’s van de finalisten en zal ze
helpen bij het creëren van hun nieuwe werk door hen aan te moedigen om na te denken
over de manier waarop ze hun werken in een bredere context kunnen presenteren.
Todd Hido: “Heel vroeg in mijn carrière ontving ik een beurs. Deze beurs heeft een
geweldige impact gehad op de manier waarop ik mij op mijn fotografie focuste. Dit was
anders niet mogelijk was geweest. Ik ben erg blij dat ik met de ING Unseen Talent Award
kan helpen jonge fotografen een vergelijkbare kans te geven. Er is iets vrij opmerkelijks
aan het krijgen van een beetje erkenning voor je werk, om nog maar te zwijgen over de
internationale zichtbaarheid die deze award met zich mee zal brengen.”

In aanloop naar Unseen Photo Fair krijgen de finalisten ter plaatse een informatieve PRsessie, geeft Tim Zeedijk (Rijksmuseum Amsterdam) een workshop over het cureren van
tentoonstellingen én nemen ze deel aan een Speed-Dinner met alle ING Unseen Talent
Award talenten, scouts, coaches en juryleden van 2016. Zo krijgen de finalisten de kans
hun netwerk te vergroten en nieuwe ‘tips en tricks’ te leren. Jim Casper (Editor-in-Chief
LensCulture) zal de finalisten begeleiden bij de online sessies.
De winnaar van de ING Unseen Talent Award zal bekend worden gemaakt tijdens de
Award Ceremony op 22 september 2016 op de officiële openingsavond van Unseen. De
winnende kunstenaar zal een projectfonds van €10.000,- ontvangen. Het uiteindelijke
werk van de vijf finalisten van dit jaar zal gepresenteerd worden in de ING Unseen Lounge
op de Unseen Photo Fair 2016. Bovendien zullen de finalisten naast de ING Unseen Talent
Award, ook kans maken op de ING Unseen Public Award, die begin september online
gelanceerd zal worden.
ING UNSEEN TALENT AWARD
De ING Unseen Talent Award is ontstaan in 2013 als initiatief van ING en Unseen met als
doel een internationaal platform te bieden aan opkomend fotografisch talent uit Europa.
De focus van de award ligt op het steunen van getalenteerde kunstenaars aan het begin
van hun carrières en biedt hen de mogelijkheid hun werk te delen met een internationaal
publiek. Winnaars van eerdere ING Unseen Talent Awards zijn Sophie Jung en Lara
Gasparotto (2015), Anne Geene en Maurice van Es (2014) en Ola Lanko (2013).
ING UNSEEN TALENT AWARD SELECTIE PROCES
Om een poule samen te stellen van opkomend talent uit heel Europa voor de ING Unseen
Talent Award 2016, zijn scouts uitgenodigd. Deze scouts selecteerden zes tot acht
fotografische talenten uit een specifieke regio en maakten de long list van de award op.
Om zich te kunnen kwalificeren moesten de fotografen afgestudeerd zijn binnen de
afgelopen vijf jaar en moeten ze gevestigd zijn in Europa.
De culturele scouts van 2016 waren Simon Bainbridge (Editorial Director, British Journal
of Photography, UK), Sena Cakirkaya (Head of Photography, Istanbul Modern, TR), Paul di
Felice (Founder, Café-Crème edition & Board Member, European Month of Photography,
LU), María García Yelo (Director, PhotoEspaña, ES), Felix Hoffmann (Chief Curator, C/O
Berlin, DE) en Adam Mazur (Editor-in-Chief, Szum Magazine, PL).
De 2016 ING Unseen Talent Award long list bestaat uit: Thomas Albdorf (AT), Carlos Alba
(ES), Kerem Ozan Bayraktar (TR), Laurianne Bixhain (LU), Lucian Bran (RO), Álvaro Calvo
(ES), Federico Clavarino (IT), Gerardo Custance (FR), Raphaël Dallaporta (FR), Damien
Daufresne (FR), Robert Frankle (LU), Kirill Golovchenko (UA), Anna Grzelewska (PL), Sarah
Hablützel (CH), Felicity Hammond (GB), Dominic Hawgood (GB), Paul Hutchinson (DE),
Mattia Insolera (IT), Sam Ivin (GB), Kemê (ES), Vendula Knopova (CZ/SK), Yulia Krivich
(PL/UA), Magda Kuca (PL), Tina Lechner (AT), Theresa Martinat (DE), Nikola Mihov (BG),
Stefanie Moshammer (AT), Irene O'Callaghan (NL), Miren Pastor (ES), Helena Petersen
(DE), Sevim Sancaktar (TR), Michal Sierakowski (PL), Selim Süme (TR), Paulina Otylie Surys
(GB), Katy Strange (NL), Inge Trienekens (NL), Gianfranco Trippodo (IT), Peter Watkins
(GB), Maja Wirkus (DE), Wiktoria Wojciechowska (PL), Cemre Yesil (TR), Tereza Zelenkova
(CZ), Marta Zgierska (PL), Lily Zoumpouli (GR) en Sylwana Zybura (GB).

Een internationale jury zal de winnaar selecteren. Deze jury bestaat uit een groep
professionals die allen werkzaam zijn op verschillende vlakken binnen de industrie,
namelijk: Martin Barnes (Senior Curator, Photography Department, Victoria & Albert
Museum, UK), Lucy Conticello (Director of Photography, M, le Monde, FR), Rineke Dijkstra
(Fotografe & coach editie 2015, NL), Azu Nwagbogu (Director, LagosPhoto Festival,
African Artists’ Foundation en National Art Competition, NG) en Sanne ten Brink (hoofd
curator, ING Collectie, NL).

ING Unseen Talent Award Ceremony 22 September 2016
Unseen Photo Fair Amsterdam 23-25 September 2016

NOOT VOOR DE REDACTIE
OVER ING
ING is de hoofdsponsor van Unseen. Als wereldwijde financiële instelling met een sterke
Europese basis, bieden de meer dan 52.000 medewerkers van ING diensten op het
gebied van particulier en zakelijk bankieren aan meer dan 34 miljoen particuliere,
zakelijke en institutionele klanten in meer dan 40 landen. Door haar historische banden
met (voornamelijk beeldende) kunst is cultuur één van de pijlers van ING’s sponsorbeleid.
OVER UNSEEN PHOTO FAIR
Unseen is dé jaarlijkse internationale fotografiebeurs in Amsterdam, en vindt plaats op
het Westergasterrein van 23 tot en met 25 september 2016. Met 53 galeries van over de
hele wereld, focust Unseen zich op nieuwe fotografie en brengt het de meest recente
ontwikkelingen in hedendaagse fotografie voor het voetlicht door opkomend talent en
ongezien werk van gevestigde namen te tonen. Bovendien brengt Unseen prominente
figuren uit de industrie samen met kunstenaars, curatoren, verzamelaars en liefhebbers
van fotografie, om zo dialogen en uitwisseling van artistieke expressie en ideeën te
creëren. Daarnaast wordt de beurs aangevuld door een driedaags sprekersprogramma vol
met lezingen en debatten, en is de Unseen Book Market terug met de nieuwste
fotoboeken van meer dan 60 internationale uitgevers.
Voor meer informatie, ga naar:
www.unseenamsterdam.com
www.ingartcollection.com
www.unseenamsterdam.com/ing-unseen-talent-award
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