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Winnaar van de ING Unseen Talent Award
2016 bekend
Unseen en ING kondigen met trots Thomas Albdorf (1982, Oostenrijk) aan als winnaar van
de ING Unseen Talent Award 2016. De award biedt een podium aan opkomend
fotografisch talent uit Europa en geeft jonge kunstenaars de kans hun werk op
internationale schaal te presenteren. Bij de award hoort een productiefonds van 10.000€
om een nieuw project te financieren.
Jurywinnaar
De winnaar is gekozen uit de vijf topfinalisten van de ING Unseen Talent Award: Thomas
Albdorf (1982, Oostenrijk), Laurianne Bixhain (1987, Luxemburg), Felicity Hammond (1988,
Groot-Brittanië), Miren Pastor (1985, Spanje) and Tereza Zelenkova (1985, Tsjechië). Alle
werken die de vijf finalisten voor de award hebben gemaakt, in het thema ‘Fool for Love’,
zijn te bewonderen in de ING Unseen Lounge, tijdens Unseen Photo Fair 2016 van 23 tot
en met 25 september.
Publieksprijs
Ook de winnaar van de publieksprijs van de ING Unseen Talent Award 2016 is bekend
gemaakt. De publiekswinnaar werd bepaald door een online stemmingsprocedure, die op
19 september sloot. De winnaar, Miren Pastor (1985, Spanje), ontvangt een commissie om
nieuw werk te maken voor de ING Collectie.
Rixt Hulshoff Pol, directeur van Unseen: “Mijn felicitaties gaan uit naar alle deelnemers
van de ING Unseen Talent Award van 2016, die zoveel jonge en getalenteerde kunstenaars
een prachtige kans biedt. Ik vind het heel bijzonder om te zien dat het thema hen op zulke
verschillende wijzen heeft uitgedaagd. Zo zie je de kracht van creatief talent: ze vinden
altijd wel een opening naar wat hen bezighoudt.”
Internationale jury
De winnaar van de ING Unseen Talent Award is gekozen door een internationale jury,
bestaande uit een gevarieerde selectie professionals uit uiteenlopende fotografiegerelateerde vakgebieden: Martin Barnes (Senior Curator, Photography Department,
Victoria & Albert Museum, UK), Lucy Conticello (Director of Photography, M, le Monde,
FR), Rineke Dijkstra (kunstenaar en coach editie 2014 & 2015, NL), Azu Nwagbogu
(Director, LagosPhoto Festival, African Artists’ Foundation en National Art Competition,
NG) en Sanne ten Brink (hoofd curator, ING Collectie, NL).

Het juryrapport stelt: “Het juryrapport stelt: ‘Thomas Albdorf heeft aan het thema
voldaan met een zeer minimale benadering. Zijn gebruik van technologie en samenstelling
hebben geresulteerd in duidelijke, maar smaakvolle beelden. De foto’s zijn visueel en
conceptueel gelaagd. In een krachtig tweeluik brengt hij de universele ervaring over van
‘being both in and out of love’.”
De winnaar van de ING Unseen Talent Award 2016 krijgt een projectfonds van €10.000.
Alle vijf finalisten hebben ook de kans gekregen deel te nemen aan een uitgebreid
talentenprogramma onder leiding van de Amerikaanse kunstenaar Todd Hido. Het
programma bestond uit diverse online coaching sessies en workshops, die de
genomineerden hielpen om hun werk verder te ontwikkelen en hen te introduceren bij
professionals uit het veld.
ING Collectie
Voor de ING Collectie hebben de finalisten van de ING Unseen Talent Award nieuw werk
gecreëerd in het thema ‘Fool for Love’, waar zij de passie en toewijding voor het volgen
van dromen onderzochten.
Sanne ten Brink, hoofd conservator van de ING Collectie en lid van de jury: “Van harte
feliciteer ik alle vijf finalisten van de ING Unseen Talent Award. Deze kunstenaars hebben
de grenzen van fotografie onderzocht en nieuwe inzichten en inspiraties teweeg gebracht.
De omvang en kwaliteit van hun werk was buitengewoon en zal een geweldige toevoeging
zijn aan de ING Collectie. We zijn trots om als hoofdsponsor van Unseen jonge
kunstenaars te steunen met dit platform en met de bekendheid die ze verdienen zodat ze
in de toekomst een stapje voor hebben.”

Noot voor de redactie
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 carrière 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).
Thomas Albdorf
Na een aantal jaar als art director te hebben gewerkt, begon Thomas Albdorf (1982, AT)
aan de studie Transmedia Art aan de Universiteit van Toegepaste Kunsten in Wenen, waar
hij afstudeerde in 2013. Zijn werk is tentoongesteld in galeries in Europa en de Verenigde
Staten en gepubliceerd in vele tijdschriften. Hij woont en werkt in Wenen, Oostenrijk.
Thomas Albdorf focust op de hedendaagse, constant veranderende status quo van het
fotografische beeld. Hij ziet fotografie als een reeks van beslissingen die variëren van het
ensceneren van het onderwerp tot de post-productie en de uiteindelijke print. Op deze
manier functioneert het analoge negatief niet als een vaststaand beeld, maar eerder als
een ruimte van mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Wijzigingen laten zichtbaar een
afdruk achter op het uiteindelijke werk, terwijl ze zowel hun bron onthullen als hun
voorwaarden van productie ter discussie brengen.

Miren Pastor
Miren Pastor (1985, SP), gevestigd in Madrid, studeerde Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van het Baskenland en specialiseerde zich in Fotografie aan de Blank Paper
Escuela Madrid. Dit was een keerpunt in haar carrière en het was hier dat ‘Bidean’ werd
uitgewerkt als lopend project. Bidean onderzoekt het verstrijken van de tijd en
menselijke relaties.
Door adolescentie als toonbeeld van verandering te nemen, reflecteert Pastor op de
elementen die onze ontwikkeling bepalen en onze identiteit vormen, net zoals de
instabiele kringlopen van de natuur. Binnen het project heeft Pastor tot nu toe twee
fotoboeken gepubliceerd.
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 35 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.
Voor meer informatie, ga naar: www.ing.com/ING-in-Society/Art/ING-Collection.htm.
Unseen Photo Fair
Unseen Photo Fair is dé internationale fotografiebeurs volledig gericht op nieuwe
fotografie en vindt plaats van 23-25 september op het Westergasfabriekterrein in
Amsterdam. 53 internationale galeries presenteren het nieuwste werk van meer dan 150
kunstenaars. De beurs is bovendien een belangrijke plek voor discussie, dialoog en de
uitwisseling van creatieve ideeën met een gevarieerd programma vol interactie, debatten
en een boekenmarkt.
Unseen Photo Festival
Unseen Photo Festival is een tiendaagse viering van de fotografie door heel Amsterdam.
Van 16-25 september werkt Unseen samen met diverse culturele instituten, fotografen en
kunstenaarsinitiatieven die op een vernieuwende en onconventionele wijze fotografie
presenteren. Dit jaar ligt het festivalhart in de Spaarndammerbuurt, met als uitvalsbasis
Museum Het Schip.
Voor meer informatie, ga naar:
www.unseenamsterdam.com
www.ingartcollection.com
www.unseenamsterdam.com/ing-unseen-talent-award
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