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Tony Blom, un compromès fotògraf amateur
amb formació d’economista, va començar a
familiaritzar-se amb la fotografia ja a l’edat de
14 anys, treballant com a aprenent a la cambra
fosca d’un laboratori fotogràfic.

Tony L. Blom

En la seva feina com a economista per a
empreses americanes durant un gran nombre
d’anys, Blom ha viatjat arreu del món i ha
tingut l’oportunitat d’observar diferents
aspectes d’altres cultures, sempre intentant
trobar el moment just, l’instant únic d’una
situació digna de ser fotografiada.
No tan sols ha viatjat a molts països (Holanda,
Nova Zelanda, França, Alemanya, Itàlia, els
Estats Units, Portugal i ara Espanya), sinó que hi
ha viscut durant cert temps, la qual cosa li ha
permès conèixer la seva gent, explorar el seu
món i contemplar mentalment composicions
que reflecteixen gent i situacions, sempre atent
a descobrir la imatge i a captar-la.
Tony Blom ha exposat les seves fotografies en
diversos països com Holanda, Alemanya,
Espanya i els Estats Units. Actualment resideix
a Salou (Tarragona).
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