
1

Foam activiteiten 2012

Mede dankzij de ondersteuning van vele personen,  
instellingen en organisaties heeft Stichting 
Foto grafiemuseum Amsterdam (Foam) een goed 
2012 gehad. Het was een jaar waarin Foam zeer 
veel activiteiten heeft ontplooid en dankzij het 
vertrouwen van bezoekers en partners haar 
doelstellingen waar heeft kunnen maken.  
Stichting Fotografiemuseum Amsterdam heeft 
ten doel door presenteren, collectioneren en  
stimuleren van educatie en onderzoek een  
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van  
de fotografie. Om deze visie op een volwaardige  
wijze gestalte te geven beperkt Foam zich 
niet tot louter het museum. Foam is een open, 
dynamische en ondernemende instelling die 
een grote verscheidenheid aan activiteiten 
ontplooit. Activiteiten op locatie zijn van groot 
belang. De mogelijkheid op verschillende plat-
forms (museum, magazine, online) actief te zijn 
onderstreept het belang van Foam als fysieke 
én virtuele plek van ontmoeting, ontdekking, 
uitwisseling en inspiratie. 

Tentoonstellingen 

Foam Amsterdam richt zich in het tentoon
stellingsbeleid op alle facetten van de fotografie. 
Foam toont zowel documentair als autonoom 
werk en vindt het van belang werk te presenteren 
van iconen uit de fotografiegeschiedenis, belang
wekkende projecten te laten zien van vooraan
staande fotografen en aandacht te besteden aan 
werk van jonge talentvolle fotografen. Foam 3h 
richt zich specifiek op jong, aanstormend talent. 
Naast tentoonstellingen in het museum organi
seert Foam ook met regelmaat presentaties op 
locatie in binnen en buitenland.
 
Het jaar 2012 werd geopend met een grote over
zichtstentoonstelling van de gerenommeerde 
fotograaf Joel Sternfeld. Hij wordt gezien als één 
van de pioniers van het gebruik van kleur binnen 
de documentaire fotografie en is een tijdgenoot 
van Stephen Shore en William Eggleston. Over 
twee verdiepingen toonde Foam ruim honderd 
foto’s in tien verschillende series in de presentatie  
genaamd Joel Sternfeld – Color Photographs 
since 1970. Ook werd er werk getoond van Stanley 
Greene, één van de beste oorlogsfotografen van 

deze tijd en een van de oprichters van fotoagent
schap NOOR. In de expositie Black Passport werd 
dieper ingegaan op de impact die oorlogsverslag
legging heeft op het persoonlijke leven en 
emotio nele welzijn van de fotograaf. Naast het 
werk van Greene en Sternfeld werd in Foam 3h 
een serie gepresenteerd van Sara-Lena Maierhofer. 
Door middel van een fotografisch onderzoek ont
leedde zij het bestaan van een notoire bedrieger 
genaamd Christian Karl Gerhartsreiter, oftewel 
Clark Rockefeller, waarnaar verwezen werd in de 
titel van de expositie Dear Clark.
 
In het voorjaar presenteerde Foam het project Les 
vacances des monsieur Grunberg. Schrijver Arnon  
Grunberg ging op zoek naar het ideale gezin om 
mee op vakantie te gaan. Het resultaat van deze 
zoektocht werd getoond door middel van foto’s 
van Wendela Hubrecht, met wegwerpcamera’s 
gemaakt door de diverse gezinnen, een film van 
het selectieproces, citaten van de verschillende 
families en audio tracks waarin de deelnemers 
aan het woord kwamen. Tegelijkertijd werd in 3h 
werk van Pavel Prokopchik gepresenteerd in de 
tentoonstelling The Tribe. Gebruikmakend van 
film en fotografie, schetste Prokopchik een beeld 
van alternatieve jongeren in Rusland die zich  
afzetten tegen de consumptiemaatschappij. 
The New York Times Magazine Photographs 
vormde een omvangrijke groepstentoonstelling, 
verspreid over twee verdiepingen. Hierin werd in 
samenwerking met Aperture een overzicht ge
toond van fotografie gepubliceerd gedurende de 
afgelopen dertig jaar in het beroemde tijdschrift. 
Gerenommeerde fotografen zoals Sebastiao  
Salgado, Paolo Pellegrin, Gilles Perres, Ryan  
McGinley, Hellen van Meene, Inez van Lamsweerde 
& Vinoodh Matadin en vele anderen, maakten 
onderdeel uit van de show, samen gesteld in 
samen werking met curator Kathy Ryan (director 
of photography van het NYT Magazine). 
Tegelijkertijd werd in de benedenzaal van Foam 
de serie Let’s sit down before we go van de grande 
dame van de Nederlandse fotografie, Bertien van 
Manen, getoond. Van Manen is gedurende twintig  
jaar veelvuldig afgereisd naar de voormalige 
SovjetUnie. In de 3h expositieruimte werd werk 
getoond van de jonge Franse fotograaf Stéphanie 
Solinas. In haar project Monsieur Bertillon  
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interpreteerde zij het leven en het gedachtegoed 
van Bertrand Bertillon, die de basis heeft gelegd 
voor de pseudowetenschappelijke overtuiging dat 
criminelen herkend kunnen worden aan de hand 
van bepaalde uiterlijke kenmerken. 

De hoofdtentoonstelling van zomer 2012 draaide 
om het werk van Ron Galella, één van de eerste 
en bekendste paparazzifotografen aller tijden. 
Aan de hand van een omvangrijke selectie zwart
witfoto’s en een documentaire over Galella’s leven,  
werd een beeld geschetst van het genre, zijn 
persoonlijkheid en de werkwijze van deze uitzon
derlijke fotograaf over de afgelopen veertig jaar. 
Tegelijkertijd met het werk van Ron Galella liep in 
de voorzalen van Foam een tentoonstelling met 
het werk van het jonge Zwitserse fotografenduo 
Taiyo Onorato & Nico Krebs. In de presentatie 
genaamd Light of Other Days lieten zij de resul
taten zien van hun onderzoek naar het medium 
fotografie. Door het gebruik van ‘direct light’ 
fotografie en alternatieve camera’s, rekten zij de 
grenzen van het medium nog verder op. De Duitse 
Nina Poppe liet in de Foam 3h het verslag zien 
van haar verblijf bij de Ama in de gelijknamige 
presentatie. Zij combineerde haar eigen werk met 
het stereotype beeld van de Ama in speelfilms. 

Eind juni werd de tentoonstelling Album Beauty 
geopend, een samenwerking met gastcurator 
Erik Kessels. Kessels is medeoprichter van Kessels
Kramer, curator, verzamelaar en expert op het 
gebied van amateurfotografie. In de expositie 
werd door middel van een fotoalbums, ingelijste 
werken, prints, en wallpapers een inzicht gegeven 
in het fenomeen familiealbums. Het Zwitserse 
duo Rico & Michael omarmden daarentegen 
enthousiast de laatste ontwikkelingen in de digi
tale fotografie in hun expositie Double Extension 
Beauty Tubes. In de 3h zaal lieten zij in een  
speciaal gebouwde, verduisterde ruimte op tien 
iPads met een geluidsinstallatie een overweldi
gend beeld zien van de ‘Facebookgeneratie’. 
In een speciaal gecreëerde, extra tentoon
stellingsruimte in Foam werd een bijzondere  
project van Petra Noordkamp getoond. In La 
Madre toonde ze haar verwerkingsproces van 
het gegeven dat een exgeliefde zijn moeder 
vermoordde. Eind september was in Foam in 
deze extra gecreëerde tentoonstellingsruimte 
een bescheiden presentatie van de veel te jong 
overleden, zeer talentvolle Esther Kroon te zien. 

Tijdens een reis naar Guatemala gedurende de 
jaren tachtig werd zij beroofd van haar camera 
en vermoord. Haar werk doet sterk denken aan 
Rineke Dijkstra, maar Kroon richtte zich vooral 
op jonge kinderen, in tegenstelling tot tieners en 
jonge adolescenten. 
 
De periode van eind augustus tot en met half 
oktober stond bij Foam volledig in het teken van 
talentontwikkeling. In de hoofdtentoonstelling 
Re-Search; Alumni van de Rijksakademie werden 
werken van een aantal jonge kunstenaars ten
toongesteld die verbonden zijn geweest aan de 
Rijksakademie. De expositie bevatte werk van  
onder andere GertJan Kocken, Alexandra Leykauf, 
Zachary Formwalt en Fiona Tan. Leidraad van de 
tentoonstelling was het onderzoekende en experi
mentele karakter van de werken, een houding 
die ook bij de Rijksakademie sterk gestimuleerd 
wordt. 
Tegelijkertijd met deze groepstentoonstelling, werd 
de serie Compulsion van Alex Prager getoond.  
Zij was in 2012 de winnaar van de Foam Paul Huf 
Award. In deze serie onderzocht zij de dwang
matige neiging van mensen om calamiteiten te 
observeren. Haar geënsceneerde beelden waren 
geïnspireerd door Enrique Metinides, maar zij 
putte ook uit het werk van Cindy Sherman en 
William Eggleston, als ook David Lynch en Alfred 
Hitchcock. Van een heel ander karakter was het 
werk van Joss McKinley in de 3hpresentatie 
Gathering Wool. In dromerige en warme beelden 
portretteerde deze jonge Britse fotograaf zijn 
leven, zijn familie, en zijn vrienden. 

Eind oktober was het tijd voor de grande finale 
van het jaar: de grote, gebouwvullende over
zichtstentoonstelling Diane Arbus. Deze fotograaf 
is van enorm belang geweest in de geschiedenis 
van de fotografie. In korte tijd ontwikkelde zij een 
geheel eigen stijl, herkenbaar door het vierkante 
beeld en de zichtbare zwarte rand van het zwart
witnegatief. Arbus richtte haar camera op alle 
lagen van de samenleving; van jong tot oud en 
van arm tot rijk. Zij wilde iedereen met de grootste 
integriteit te portretteren, inclusief degenen die 
aan de randen van de  samenleving leven. 

Foam op locatie

Voor haar activiteiten weet Foam zich niet beperkt 
tot de hoofdvestiging aan de Keizersgracht. Foam 



3

Foam activiteiten 2012

vindt het ook belangrijk om buiten de fysieke 
ruimte van het museum aanwezig te zijn. Door 
tentoonstellingen en activiteiten te organiseren in 
verschillende landen, wijken en stadsdelen worden  
mensen bereikt die niet of slechts zelden een 
museum bezoeken. Veelal wordt hiertoe samen
gewerkt met andere instellingen en organisaties. 

Daarnaast participeren de curatoren van Foam 
regelmatig in internationale portfoliobesprekingen  
en nemen zitting in jury’s. Foam is actief op inter
nationale evenementen met presentaties en 
de organisatie van discussies en debatten. Een 
groeiend aantal door Foam samengestelde ten
toonstellingen is te zien in diverse musea wereld
wijd ( Anton Corbijn, Inez van Lamsweerde & 
Vinoodh Matadin). Ook de groepstentoonstelling 
Still/LifeContemporary Dutch Photography is 
op internationale podia te zien. Andere tentoon
stellingen die Foam samenstelde waren te zien  
in Derby (VK) en Arles (FR). 

Eind april 2012 ging Foam een samenwerking 
aan met het Bijbels Museum in Amsterdam. 
Foam cureerde een ruimte in het museum aan 
de Herengracht met fotografie die aansloot op 
de hoofdtentoonstelling aldaar. Deze draaide om 
de religieuze betekenis van het stilleven. Foam 
maakte een selectie uit de Still Life tentoon
stelling, welke te zien was in Foam in 2011, en 
toonde daarmee de stand van het stilleven  
binnen de huidige Nederlandse fotografie. In het 
Bijbels Museum waren werken te zien van Jaap 
Scheeren & Hans Gremmen, Krista van der Niet, 
Maurice Scheltens & Liesbeth Abbenes.

Op twee locaties in Turkije werd in het voorjaar de 
Foam tentoonstelling Kemal’s Dream van Ahmet 
Polat getoond, eerst in DEPO in Istanbul en ver
volgens in Mardin. Polat schetste in deze expositie 
een beeld van jongeren in Turkije, een land dat 
zich op een kantelpunt in haar geschiedenis be
vindt. Enerzijds is het land sterk gemoderniseerd, 
anderzijds spelen tradities in bepaalde delen van 
het platteland nog steeds een belangrijke rol. 

In Amsterdam was vanaf eind september het 
bijzondere project In de Rarekiek van Doina Kraal 
te zien. In haar atelier aan de Voormalige Stads
timmertuin had Kraal een levensgrote kijkdoos 
gemaakt, waarbij de bezoeker niet alleen van 
buiten naar binnen kon kijken, maar ook aan 

levende lijve de wondere wereld van de kijkdoos 
binnen kon stappen. In de kijkdoos werd door 
middel van foto’s, filmpjes, projecties, etsen en 
objecten gerefereerd aan negentiendeeeuwse 
rariteitenkabinetten, maar ook de diverse vormen 
van fotografie en de werking van fotocamera’s. 

In het kader van Unseen, de fotografiebeurs en 
festival georganiseerd door Foam in samen
werking met communicatiebureau Vandejong 
en organisatiebureau Platform A, heeft Foam 
een unieke tentoonstelling gerealiseerd met het 
Duitse Camera Work. De tentoonstelling Fashion! 
Photographs from the Camera Work Collection 
toonde modefotografie van vrijwel alle grote 
namen binnen dit genre vanaf het begin van 
de twintigste eeuw tot nu. Er was werk te zien 
van onder andere Helmut Newton, Man Ray, 
Edward Steichen, Irving Penn, maar ook Steven 
Klein, Paolo Roversi en Steven Meisel. Een andere 
presentatie te zien tijdens Unseen was de Foam 
Magazine Talent buitententoonstelling. Op grote 
panelen werd het werk getoond van de zestien 
fotografen, verkozen voor publicatie in het meest 
recente Foam Magazine Talent Issue. Te zien waren 
beelden van onder andere Ali Taptik, Marleen 
Sleeuwits, Esther Teichmann, Laura El Tantawy  
en Samuel Falls. 

Ten tijde van de Diane Arbus tentoonstelling bij 
Foam, was er ook een presentatie bij Museum 
Van Loon: Foam in Van Loon III, Daniëlle van Ark. 
Van Ark liet zich inspireren door het oude heren
huis en de geschiedenis van de familie Van Loon. 
Daarbij liet zij zich leiden door de thema’s status 
en afkomst, vergankelijkheid en sterfelijkheid. 
Een mix van foto’s en installaties waren naad
loos verweven met het originele meubilair van 
de diverse kamers in het pand. Tegelijkertijd liet 
Foam in het Bijbels Museum een tweede presen
tatie zien, genaamd Family Ties. Aansluitend op 
de wens van het Bijbels Museum om meer met 
de familiegeschiedenis van het pand te doen in 
de eigen exposities, ontwierp Foam een presen
tatie met het werk van Willem Popelier en Ringel 
Goslinga. 

Ook voor educatieve projecten is het van belang 
buiten de muren van het museum te treden en 
nieuwe doelgroepen gericht op te zoeken. Zo 
startte de educatieve afdeling van Foam in 2010 
het driejarige project West Side Stories – Foto’s en 
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verhalen uit Amsterdam Nieuw-West vanuit een 
speciaal hiervoor geopende projectlocatie aan 
het Confuciusplein in Amsterdam Nieuw West. 
Daarnaast is het project Foam@home in 2012 
succesvol afgerond. Het resultaat zijn een aantal   
inspirerende video’s die zijn ontsloten op de web
site (www.foam.org/foamforyou). Er is online  
lesmateriaal ontwikkelt van en voor leerlingen 
van het Speciaal Onderwijs en leerlingen van het  
Voortgezet Onderwijs buiten de Randstad. Daar
naast is er online een uitgebreide docentenhand
leiding beschikbaar met inspirerende voorbeeld
foto’s en opdrachtvideo’s die het gebruiken van 
het lesmateriaal eenvoudig en praktisch maken 
voor docenten. Een deel van het filmmateriaal is 
ondertiteld zodat het lesmateriaal ook interna
tionaal gebruikt kan worden. Er zijn ook video’s in 
Nederlandse gebarentaal gemaakt, speciaal voor 
doven en slechthorenden. 

&Foam

Foam was het afgelopen jaar niet alleen te vinden 
op de Keizersgracht, maar ook aan de Vijzelstraat 
in de locatie &Foam, Foam’s winkel annex project
ruimte. Ieder kwartaal stond &Foam in het teken 
van een speciaal thema, waar aandacht aan 
besteed werd door middel van tentoonstellingen, 
een gespecialiseerd assortiment en een aange
paste selectie bij Foam Editions.

Het eerste thema was Fashion &Foam. Gast
curator Niels Klavers (hoofd Mode aan de Gerrit 
Rietveld Academie Amsterdam) presenteerde in 
samenwerking met Salon/ zijn tentoonstelling 
ONDER ANDEREN…. Hij nodigde een twintigtal 
alumni van de Gerrit Rietveld Academie uit  
hiervoor een bijzonder item uit hun collectie  
beschikbaar te stellen. 

Daarna was het de beurt aan Music &Foam. Dit 
thema werd opgedeeld in vier tentoonstellingen  
met werk van Roel de Boer, Jasper Groen, een 
selectie portretten en fotoreportages van bands 
door Amsterdams muziektijdschrift Subbacultcha!  
en de albumtentoonstelling Uncovered; een selectie  
van ingezonden vinylhoezen met bijzondere foto
grafie.

In de zomer werd het stokje overgedragen aan 
Design &Foam: een unieke combinatie van foto
grafie en design. &Foam werkte voor deze editie 
samen met Fabrica, het communicatie en  
onderzoekscentrum van de Benetton Groep 
gevestigd in Treviso, Italië. Exclusief voor &Foam 
stelde Fabrica de tentoonstelling Still Lights samen, 
bestaande uit zeven unieke stukken geïnspireerd  
op de basisprincipes van fotografie: kader, voor
werp en licht. Ook was een selectie van de verfijnde 
fotografiestillevens van fotografen duo Scheltens 
&Abbenes te zien. 

Het laatste kwartaal stond film centraal in  
Film &Foam. Meeus van Dis (1978) en Anouk 
Dingelstad (1989) toonden de installatie Image 
Feedback. Daarnaast nodigden curatoren  
Karolien Buurman, Femke Dekker en Eline Mul 
van PLOT fotografen en beeldend kunstenaars 
uit om tijdens een twee weken durende artist 
in residency een locatie gebonden installatie te 
maken. PLOT werkte hierbij samen met Barbara 
Thomsen, Marijke Appelman, Kim Boske, Sarah 
Mei Herman en Artun Arasli. 


