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- Albin Biblom. 2019 års mottagare av Swedish Photography Award. -

Juryn har enats om att dela ut 2019 års Swedish Photography Award till fotografen och filmaren Albin 
Biblom. Albin verkar i en tradition av berättande konstnärer som arbetar med bilden som vittnesmål, 
såväl den fotografiska bilden som film. 

Albin är född 1975 och utbildad på ICP, International Center of Photography, New York och på Gerrit 
Rietveld Academy, Amsterdam. Han har sitt säte i Stockholm och har haft ett stort antal utställningar, 
huvudsakligen i Amsterdam och Berlin. Han har under flera år konsekvent arbetat med sitt eget foto-
grafiska universum. Med visuell styrka, en förrädisk vacker estetik och ett stort engagemang lyfter han 
frågor om fångenskap, kontroll och gränsen mellan att älska och äga.
Men han skriver aldrig betraktaren på näsan, vi får själva ta ställning. Här finns inget svart eller vitt, inga 
enkla svar. Årets vinnare av Swedish Photography Award går till en berättande fotograf. Juryns är eniga 
om att Albin Biblom är en konstnär som världen behöver se. En konstnär som sätter fingret på olika 
slags problematik som behöver diskuteras . Och som visar var vi är på väg, genom att visa det förflutna.

– Albins unika öga för detaljer och förmåga att berätta har blivit till flera större fotografiska och filmiska 
verk som tar ett fast grepp om betraktaren.

Jonas Wettre - juryns ordförande

– Albin Biblom är med sina utbildningar på ICP i New York och Rietveld Academy i Amsterdam något av 
en outsider i svenskt fotografi-och konstliv. Men hans unika konstnärskap har en oöverträffad skärpa i 
samtiden och är angelägnare än någonsin.

Hasse Persson - jurymedlem

Albins utställning kommer att visas på Dunkers Kulturhus i Helsingborg den 19 Oktober 2019 - 9 Februari 2020.
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- Albin Biblom -

Albin Biblom b.1975 in Sweden. Educated at International Center of Photography, New York, USA and at 
Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam, The Netherlands. 

Publications
”Mechkar, booklet made to an exhibition in Natuurmuseum Groningen.” 
Size: 17x24cm, 32 pages. Dutch. Distribution: Aurora Borealis 2003. Out of Print.
 
”The Journals of Jacob Mandeville by Albin Biblom, with a foreword by Kees van der Meijden.”
Hardcover, duotone. Size 17x22cm, 96 pages. Dutch / English. 2001

”Mechkar - Bulgarian last dancing bears”
Twelve hand printed silver gelatin
photographs from the documentation
about Bulgaria´s last dancing bears
and their owners. Edition: 500 copies.
Size 7,5x10cm. Out of Print.

”The photographed animal / useful, cute and collected.”
Edited by Ute Eskildsen and Museum Folkwang this book features works by Albin Biblom,
Jaques-Henri Lartigue, Lisette Model, Lewis Caroll, Irving Penn, August Sander and others.
Steidl 2005. Out of Print

Texts etc.
2019:  ”Curiosity and Control”, exhibition text by Kristoffer Leandoer. 
2019:  ”Det villes teater”, Curiosity and Control in Morgenbladet, by Bernhard Ellefsen. 
2019:  ”Ett samtal med Albin Biblom”, text by Linda Bergman in VERK. 
2018:  ”Bibloms brottning med björnar”, text by Björn Larsson in Konsten. 
2012:  Interview in Monthly Photo Art Magazine, by Sookyoung Huh, in Korean. 
2011:  Documentary on Swedish Radio with Albin Biblom, Gabriella Håkansson.
and Joakim Pirinen. By Katarina Wikars and Jenny Teleman. 
2011: ”Flygfotografier av möjliga portar till Paradiset”, ur Jacob Mandevilles arkiv,
Journal II. Exhibition text by Jonas Ellerström. (in Swedish).
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2009:  ”The Journals of Jacob Mandeville”, Volkskrant, in Dutch.
2008:  Interview by Wang Lang, in Art World, in Chinese.
2008. ”Mandeville”, Art World, by Wang Lang, in Chinese. 
2007: ”Mechkar”, Photonews-Zeitung Für Fotografie, in German. 
2005: ”The Mandeville Case-some psychological aspects”, by Gabriella Håkansson.
2004: ”Bardot, Biblom och Björnarna”, by Anna-Stina Lindén Ivarsson, in Swedish.
2004: ”Brigitte Bardot and The Dancing Bears”, by Albin Biblom and Jörn Spolander.
2003: ”Bulgariens sista dansande björnar”, text by Kristoffer Leandoer, BLM, Nr 1.

Exhibitions
2019: ”Curiosity and Control”, Galleri Axel, Stockholm, Sweden.
2011: Selected work from ”The Journals of Jacob Mandeville”  Galleri Hundörat
& Stockholms Fotoantikvariat, Stockholm, Sweden.
2008: ”Mechkar”, Tampere Photo Festival, Finland.
2007: ”Mechkar”, Museum für Photographie, Braunschweig, Germany. 
2007: ”Mechkar”, Da Capo, Arbetets Museum, Norrköping, Sweden. 
2006: ”Animalworld”, Borås Konstmuseum, Sweden.
2005-2006: ”nützlich-süß-museal, das fotografierte Tier”, Museum Folkwang, Essen, Germany. 
2005: ”Mechkar”, Sörmlands Museum, Nyköping, Sweden. 
2005: ”The Journals of Jacob Mandeville”, Felleshus, Swedish Embassy in Berlin, Germany.
2004: »New Swedish Photography«, Hasselblad Center, Gothenborg, Sweden. 
2004: ”Mechkar”, Södertälje Konsthall, Sweden. 
2003: ”Mechkar” Natuurmuseum Groningen, The Netherlands. 
2001: ”The Journals of Jacob Mandeville”, Natuurmuseum, Groningen, The Netherlands.
1998: ”Storytelling”, Amsterdam Centrum voor Fotografie, Amsterdam, The Netherlands. 
1996: ”Natural History”, Ystads Konstmuseum, Ystad, Sweden. 
1994: ”New York by Night”, NoHo Gallery, New York, USA.
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Commissioned Art
2018: ”Rivers, Dreamers”,  commissioned by Stockholm Council´s Culture Administration,
New Karolinska Solna, Stockholm, Sweden.
2005: ”Dancers”, photocollages of dancing couples for a home for the elderly, Järna, Stockholm, Sweden. 
Commissioned by Södertälje Kommun.

Films
2018: ”Curiosity and Control””,  documentary by Albin Biblom, produced by Adam Marko-Nord /Alphaville. 
58min, language, English/French.
2017: ”Hur hamnade jag här?”, nine short films made for National Swedish Television.
2017: ”En Österrikisk Gris”, short film made for National Swedish Television.
2005: ”Mechkar”, documentary by Albin BIblom, produced by Story. 28min, language: Bulgarian.
Shown in MoMA Documentary Fortnight, New York, Flahertiana Film Festival, Perm, Sofia Film Festival, Bulgaria.

Foto: Carl Hjelte



SWEDISH  
PHOTOGRAPHY 

AWARD 
by Sandeng 19

Norra Ågatan 10,  416 64 Göteborg

- Om Swedish Photography Award -

För ett par år sedan föddes tanken om att instifta ett nytt fotopris för att lyfta fram svensk fotografi. Syftet 
är att ge en eller flera fotografer ett ekonomiskt stöd och en utställning som kan bidra till att hen kan ta ett 
steg vidare i sin konstnärskap och förhoppningsvis leva på sin fotografi utan en ekonomisk stress. 
Vi som är initiativtagare till priset, Sandeng, har arbetat med fotografer som framförallt är verksamma i 
Sverige i tio år, allt från att printa enstaka bilder till att producera omfattande utställningar. Förra året delade 
vi ut priset för första gången och juryns val föll på den fotobaserade konstnären Trinidad Carillo och även i 
år får en fotobaserad konstnär priset, nämligen Albin Biblom. 
Förhoppningen är att prissumman på 50 000 SEK ska underlätta för fotografen att arbeta vidare med sitt 
konstnärskap. Priset inkluderar också en utställning som ska visas på flera platser i landet, om möjligt även 
utomlands, och det kanske kan påverka fotografens utveckling ytterligare. För många fotografer är det ett 
problem att hitta relevanta utställningsrum och inte minst producera en utställning. Det är en stor eko-
nomisk satsning och konstnären förbinder sig inte på något sätt till bidragsgivaren utan kan fortsätta sitt 
konstnärskap som tidigare men nu, förhoppningsvis med förnyad energi. 
Vi ser det här priset som en chans att hjälpa fotografer som inte har möjlighet att bekosta en utställning av 
den här storleken och på så sätt få en skjus i karriären.

Vem kan tilldelas Swedish Photography Award?
Kriterierna för att få Swedish Photography Award är att personen är svensk och/eller bosatt/verkar från 
Sverige. Att personen inte har en stark institution i ryggen, att personen kan vara i behov av ett ekonomiskt 
stöd eller större synlighet. Ålder spelar ingen roll utan ett konsekvent bildskapande premieras. Vi vill lyfta 
fram fotografer som strävar efter ett personligt konsekvent bildspråk som talar till oss som betraktare, som 
väcker känslor och ställer frågor, oavsett om de arbetar i en traditionell skola eller utforskar nya tekniker och 
förstärker det fotografiska bildspråket. Någon ansökningsprocedur finns inte utan det är en jury (som skiftar 
från år till år) som utser en vinnare. Priset har en kontantsumma på 50 000 SEK och en producerad vand-
ringsutställning till ett värde av runt 200 000 SEK. Sandeng kommer inte att sälja utställningen som foto-
grafen vinner. Hen är inte heller bunden till Sandeng utan bestämmer själv över försäljningen av sin konst.
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- Juryn för 2019 års pris består av följande personer -

Cooper & Gorfer
Sarah Cooper och Nina Gorfer har samarbetat i över tio år som konstnärsduon Cooper & Gorfer. Med en 
blandning av olika porträtt utforskar de frågor om kulturell identitet, makt, kön, manipulation av minnet, mig-
ration samt förskjutningar och formuleringar av vår identitet ur ett feministiskt perspektiv. De har genomfört 
en rad upp-märksammade projekt som har resulterat i både böcker och utställningar. Deras konceptuella 
konst är högt aktad såväl nationellt som internationellt. 

Nette Johansson
Nette Johansson är VD för The Photo Gallery Halmstad. Hon har arbetat i över tjugo år med fotokonst, 
numera i egen regi och tidigare på bland annat Tres Hombres Art på Hotell Tylösand. Hon har en hög tro-
värdighet bland såväl gallerister, samlare och fotografer. Hennes nuvarande galleri står för kvalitativ exklusiv 
fotokonst med många framstående fotografer i sitt stall. 

Mia Bengtsson Plynning
Med en bakgrund som fotoassistent, mörkrumskopist och bildredaktör har Mia Bengtsson Plynning en bred 
fotografisk grund. Idag driver hon bildbyrån Link Image AB som representerar flera av landets främsta foto-
grafer. Hon förvaltar samtidigt det fotografiska arvet från fotograferna Walter Hirsch och Robert Nettarp och 
är medlem i den ideella föreningen för Tuija Lindströms arv. Hon arbetar även med fotoutbildningar, som 
curator och redaktör för bokproduktioner och sitter med i arbetsutskottet för nätverket Nationellt Ansvar för 
Fotografi i Sverige.

Hasse Persson
Hasse Persson är en av landets mest respekterade fotografer. Under åren 1967–1990 arbetade han som bild-
journalist i USA och fotograferade allt från presidentvalskampanjer till den dekadenta nattklubben Studio 54 
i New York. Han har gett ut fem fotoböcker och hedrats med H. M. Konungens medalj för sina konstnärliga 
insatser som fotograf. Han har dessutom varit intendent  på bland annat Hasselblad Center och museichef 
på Borås Museum samt Strandverket. Hasse är den som troligen kan fotokonst och dess värde mer än 
någon annan i Sverige och han föreläser ofta om detta runt om i landet.
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Håkan Ludwigson
Håkan Ludwigson är en av våra mest internationellt erkända fotografer. Sedan debuten 1973 har han berättat 
fascinerande historier med sitt personliga bildspråk. Inte minst det egna uppmärksammade projektet ”Balls 
and Bulldust”, där han dokumenterar de extrema villkoren bakom den australiensiska boskapsindustrin. Han 
har varvat kommersiella uppdrag med ett snart 30-årigt samarbete med resemagasinet Condé Nast Traveler, 
ställt ut sina bilder runt om i landet och tilldelats en rad internationella utmärkelser för sina uppdrag. 

 
Johan Brink

Copywriter, fotograf och fotobokssamlare. Han har bland annat arbetat med Fotografiska med texter inför 
utställningar, bloggat om fotografi, kurerat den första Höstsalongen och genomfört olika konstnärssamtal. 
Föreläser om fotografi och fotoböcker. Som copywriter har han vunnit en rad reklamutmärkelser både i 
Sverige och internationellt. 


