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Foam beleidsplan

Foam laat mensen wereldwijd genieten van 
fotografie in het museum in Amsterdam, het 
inter nationaal verspreide Foam Magazine,  
online en in alle andere activiteiten en uitingen. 
Foam is een ontmoetings- en inspiratieplek voor 
fotografie liefhebbers, fotografen, kunstenaars, 
beeldredac teuren, ontwerpers en anderen uit 
het vakgebied. We richten ons door tentoon-
stellingen, publicaties, discussies en specifieke 
projecten op relevante ontwikkelingen binnen 
de fotografie. In Nederland en daar buiten. 
Foam zoekt altijd nieuwe manieren om haar 
publiek te bereiken en te betrekken.

Sinds de oprichting in 2002 is Foam uitgegroeid 
van een museum in Amsterdam, tot een gere-
nommeerde internationale instelling met vele 
gezichten. Foam is zowel een gewaardeerd  
kenniscentrum als onuitputtelijke inspira-
tiebron. Als instelling gaan we voortdurend 
de dialoog aan met alle relevante partijen en 
verbinden professionals, amateurs, kenners en 
geïnteresseerden. Foam tentoonstellingen zijn 
te zien in gerenommeerde instituten over de 
hele wereld, Foam Editions en Foam Magazine 
zijn aanwezig op festivals en beurzen. 

Foam toont werk van gerenommeerde fotografen, 
maar focust ook op jong talent. Dit is onder andere 
te zien in het Talent Issue van Foam Magazine, 
de tentoonstellingsruimte Foam 3h, de Foam 
Paul Huf Award en de groeiende eigen collectie. 
Foam is divers en veelzijdig in haar uitingen, 
waarbij kwaliteit altijd voorop staat. 

Foam Tentoonstellingen 

Het hart van Foam ligt in het museum in Amster-
dam. In het pand aan de Keizersgracht presenteert  
Foam fotowerken en toont ontwikkelingen binnen 
het fotografische veld. Foam richt zich in haar  
tentoonstellingsbeleid op alle fotogra fische 
genres: van documentair tot journalistiek werk 
en van autonome tot toegepaste fotografie. 
Daarbij besteedt Foam aandacht aan zowel het 
werk van heden daagse fotografen als aan dat 
van iconen uit de fotografiegeschiedenis. Met 
gemiddeld zestien tentoonstellingen per jaar zijn 
in het museum bijna altijd meerdere presentaties 

tegelijkertijd te zien, waarvan het overgrote deel 
in eigen huis wordt samengesteld door Foams  
eigen curatoren. Mono grafische tentoonstellingen 
en groeps- en thematentoonstellingen worden 
afgewisseld met kleine, signalerende tentoon-
stellingen van jong fotografen en presentaties 
van gerenommeerde meesters. Ook is er een 
balans tussen Nederlandse en internationale 
kunstenaars. 

Foam toont regelmatig grote namen uit de 
fotografie die anders niet in Amsterdam te zien 
zouden zijn geweest. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn de overzichtstentoonstellingen van Henri 
Cartier-Bresson (2005), Richard Avedon (2009), 
Diane Arbus (2012) en William Klein (2013). Het 
ontdekken en tonen van werk van jonge, talent-
volle fotografen is een van de speerpunten in het 
tentoonstellingsbeleid van Foam. In Foam 3h, de 
speciale tentoonstellingsruimte voor jong natio-
naal en internationaal talent, wordt iedere zes 
weken een nieuwe expositie geopend. Daarnaast 
reizen Foam tentoonstellingen geregeld over de 
hele wereld. Zo was de groepstentoonstelling van 
Nederlandse fotografen Still Life in 2013 in ver-
schillende musea te bezichtigen in Rusland en de 
solo-expositie van Ahmet Polat in Turkije in 2012. 

Naast het presenteren van tentoonstellingen is 
Foam Amsterdam ook een belangrijk platform 
voor het op structurele wijze organiseren van  
informatieve activiteiten, zoals lezingen, discussie-
avonden, filmvertoningen en boekpresentaties. 
Veel van deze activiteiten zijn gekoppeld aan het 
tentoon stellingsprogramma. 

Bezoekers 

Foam Amsterdam ontvangt jaarlijks gemiddeld 
200.000 bezoekers. Sinds haar oprichting in 2002 
is het aantal bezoekers uitgegroeid van 35.000 
tot zo’n 200.000 in 2013. Foam is daarmee het 
best bezochte fotografiemuseum van Nederland. 
Foam trekt elk jaar veel nieuw publiek, maar 
heeft ook veel trouwe bezoekers die regelmatig 
terugkomen. Van alle bezoekers zijn 35% Amster-
dammers, 35% Nederlandse toeristen en komt 
30% van buitenlands toerisme. De gemiddelde 
leeftijd van de bezoekers is 37 jaar en de meest 
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voorkomende leeftijd 31 jaar. Dit is substantieel 
jonger dan bij andere (Amsterdamse) musea. 
Naast de fysieke bezoekers, heeft Foam ook een 
trouwe, snel groeiende online community van 
foto grafieliefhebbers aan zich gebonden via de 
website Foam.org en verschillende social media 
kanalen. 

Foam Educatie 

Via de educatieve programma’s van Foam 
verwel komt het museum jaarlijks ruim 18.000 
bezoekers. Dagelijks worden er rondleidingen en 
fotografieworkshops gegeven aan deelnemers die 
in leeftijd variëren tussen de 4 en 100 jaar. Foam 
deelt zo de kracht van fotografie en gebruikt 
het medium om deelnemers hun eigen talent én 
elkaar te laten ontdekken. Dit kan zijn in de ten-
toonstellingen van Foam, op school, via de Foam 
website of in de eigen buurt. 

Foam Collectie

Foam heeft een groeiende eigen collectie van 
ruim 400 werken. De verzameling bestaat uit het 
werk van opkomende en gerenommeerde Neder-
landse en internationale kunstenaars. Het collec-
tiebeleid is gekoppeld aan het tentoonstellings-
beleid van Foam waardoor fotografen langere tijd 
gevolgd kunnen worden en er een goed overzicht 
kan ontstaan van ontwikkelingen in de fotografie. 

Projecten en activiteiten

Het is voor Foam buitengewoon belangrijk om in 
gesprek te zijn en blijven met het (internationale) 
fotografisch veld en met de mensen voor en met 
wie Foam in de loop van haar bestaan zoveel 
activiteiten heeft ontwikkeld. We werken daarom 
graag en veelvuldig samen met zeer uiteenlopende 
partners: met fotografen en collega-instituten, 
met critici en mediaspecialisten, met docenten 
van kunstvakopleidingen, met studenten, private 
en publieke fondsen en vertegenwoordigers uit 
het bedrijfsleven. En uiteraard met het eigen 
publiek. Deze partners zorgen niet alleen voor 
(financiële) continuïteit en zichtbaarheid, maar 
vertegenwoordigen ook het maatschappelijke 
draagvlak dat voorwaardelijk is voor een hechte 
verankering van de organisatie in de samenleving.

Unseen

Foam organiseert sinds 2012, in samenwerking met  
communicatiebureau Vandejong en Platform A,  
jaarlijks de internationale fotografiebeurs en 
festival Unseen. Hier presenteren vooraanstaande 
gale ries uit binnen- en buitenland werk van jonge,  
aanstormende talenten en niet eerder getoond 
werk van gevestigde namen. Foam ziet de organi-
satie van Unseen als een volgende stap in het 
cultureel ondernemen en een manier om de 
ontwikkeling van fotografisch talent te stimuleren. 
Unseen creëert een groep nieuwe fotografie-
verzamelaars en spreekt ook de internationale 
verzamelaar aan. 

Fotoweek

Foam organiseerde in samenwerking met Het 
Nederlands Fotomuseum in september 2013 voor 
het eerst de nationale Fotoweek, een nieuwe 
jaarlijkse themaweek voor fotografie. Het thema 
van de eerste editie van Fotoweek was Kijk! Mijn 
familie. Nederlandse fotografieorganisaties uit 
alle twaalf provinciën werden uitgenodigd acti-
viteiten te organiseren en deden dit veelvuldig: 
fotoclubs en foto grafen, musea en maatschap-
pelijke instellingen, boek- en fotowinkels en 
bibliotheken. Door het diverse programma belicht 
Fotoweek de waarde van fotografie in al haar 
gedaantes: als kunst, als professie, als hobby en 
als dagelijkse beeldtaal. 

Talent

Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt in 
het beleid van Foam. Voor het signaleren, presen-
teren en stimuleren van fotografisch talent heeft 
Foam gericht activiteiten ontwikkeld. Foam heeft 
met Foam 3h een tentoonstellingsplek, exclusief 
gericht op het tonen van werk van jong talent. 
Daarnaast geldt het jaarlijkse Talentnummer van 
Foam Magazine als een internationaal gewaar-
deerd podium voor jonge fotografen. Ter stimu-
lering van jong, internationaal talent organiseert 
Foam elk jaar de Foam Paul Huf Award. Foam 
onderhoudt goede contacten met de verschillen-
de academies in Nederland en biedt hen geregeld 
een podium in het museum. Met Foam for You 
maakt Foam het voor iedereen mogelijk om zich 
te ontwikkelen binnen de wereld van fotografie. 
Voor jongeren die een carrière ambiëren in de cul-
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turele sector is het project Foam Lab gestart dat 
tot doel heeft de aansluiting tussen het culturele 
veld en de opleidingen te verbeteren.

Foam inkomstenverdeling

Dynamisch, authentiek en ondernemend zijn 
kenmerken die Foam sinds haar oprichting karak-
teriseren. Dit is niet alleen zichtbaar in het brede 
scala aan inhoudelijke activiteiten die worden  
georganiseerd, maar ook in de wijze waarop 
Foam zorgt voor financiële continuïteit. Foam is 
zich bewust van het feit dat een goede balans 
tussen publieke en private financiering niet alleen 
staat voor een gewenst maatschappelijk draag-
vlak, maar dat het ook een vertaling is van de 
taak om in grote mate zelf zorg te dragen voor 
een gezonde financiële basis. Cultureel onder-
nemerschap staat daarom bij Foam hoog in het 
vaandel. Het versterkt zowel de financiële als de 
artistieke autonomie van Foam. 

De ondernemende houding van Foam heeft er 
toe geleid dat de inkomstenverdeling van Foam 
slechts voor 15% bestaat uit een bijdrage van de 
Gemeente Amsterdam. 30% van de inkomsten 
is afkomstig uit kaartverkoop en de resterende 
55% komt van structurele projectsponsoring, uit 
(particuliere) fondsen, het bedrijfsleven en de 
Foam Support structuur. Het laatste zijn betaalde 
lidmaatschappen, waarmee Foam een groot  
publiek bij de organisatie betrekt.

Een ander voorbeeld van ondernemerschap is de 
oprichting van Foam Editions: een ´print sales 
room´ waar in beperkte oplage een uitgewogen 
selectie gesigneerde afdrukken van jonge, (inter)
nationale fotografen wordt aangeboden voor 
toegankelijke prijzen. De opbrengst van Foam 
Editions wordt gebruikt om educatieve projecten 
op te zetten en te continueren.


