
Foam activiteiten 2014 
 
In 2014 was een enerverend jaar voor Foam. Zo kregen we onder andere de kans 
een half jaar lang een tijdelijke locatie in Amsterdam over te nemen: Felix &Foam in 
het voormalig Felix Meritis. Ook presenteerden we voor het eerst in de geschiedenis 
van het museum werk uit de eigen collectie. Internationaal waren we ook actief. De 
Foam Talent 2014 tentoonstelling was te zien tijdens Unseen, in Parijs en in Dubai. 
In Beijing en Shenzhen in China opende Foam twee verschillende, goed ontvangen 
exposities met contemporaine Nederlandse fotografie.  
 
Afgelopen jaar ontving Foam ruim 205.000 bezoekers, een groei ten opzichte van 
2013. Het jaar werd afgesloten met een omvangrijke tentoonstelling van de 
legendarische Japanse fotograaf Nobuyoshi Araki. En de expositie Vivian Maier, 
Street Photographer, met het werk van een vrouwelijke straatfotograaf wier 
indrukwekkende oeuvre pas tegen het einde van haar leven werd ontdekt en 
vervolgens direct een wereldwijde sensatie veroorzaakte. Daarnaast kreeg ook jong 
talent een podium tijdens veel activiteiten van Foam. Zo waren er structurele 
tentoonstellingen in Foam 3h, werd de Foam Paul Huf Award uitgereikt aan de 
opkomende fotograaf Daniel Gordon en de 3h Grant werd toegekend aan Lorenzo 
Vitturi.  
 
Dit verslag beschrijft een selectie van de activiteiten van het jaar 2014.  
 
Tentoonstellingen in Foam Amsterdam 
Foam richt zich in het tentoonstellingsbeleid op alle facetten van fotografie. In het 
museum wordt zowel documentair als autonoom werk getoond, van iconen uit de 
fotografiegeschiedenis, belangwekkende projecten van vooraanstaande fotografen 
tot het werk van jonge talentvolle fotografen. Foam 3h, de expositieruimte op de 
derde verdieping in de bibliotheek, richt zich specifiek op jong, aanstormend talent. 
Afgelopen jaar waren in Foam 3h presentaties te zien van de getalenteerde Ola 
Lanko, Annegien van Doorn, Jan Rosseel, Egon van Herreweghe, Anika 
Schwarzlose en Doina Kraal.  
 
Het jaar 2014 werd geopend met de indrukwekkende tentoonstelling The Enclave 
van de Ier Richard Mosse. In een bijzondere multimedia installatie toonde Foam  
Mosse’s film en foto’s over de oorlogssituatie in de Democratische Republiek Congo. 
Mosse gebruikte infraroodfilm om dit tragische conflict vast te leggen, wat 
resulteerde in onvergetelijke, fuchsia roze eindbeelden. Gelijktijdig vond in de 
Tuinzalen de tentoonstelling Adding, Adding, Adding van het Zwitserse duo Taiyo 
Onorato & Nico Krebs plaats. De winnaars van de Foam Paul Huf Award 2013 
experimenteren in hun werk altijd met illusie en werkelijkheid in de stedelijke ruimte. 
Exclusief voor Foam maakte het duo een spectaculaire, en zeer bedrieglijke, 
spiegelinstallatie in de tuin. In de Voorzalen was op dat moment het project The 
Citadel van de Iraanse documentaire fotograaf Kaveh Golestan te zien. Unieke 
vintage foto’s, gemaakt tussen 1975 en 1977, openbaarden het verboden leven in de 
rosse buurt in Teheran. De vintage foto’s, voor het eerst sinds 1978 getoond, werden 
in de tentoonstelling aangevuld met archiefmateriaal zoals krantenknipsels en 
aantekenboekjes. 
 
In het voorjaar presenteerde Foam de recentste serie Site/Cloud van de Japanner 
Daisuke Yokota. Deze kunstenaar werd geselecteerd voor een solopresentatie in 
Foam door het Outset / Unseen Exhibition Fund. Yokota’s werkproces is complex: hij 
fotografeert en herfotografeert beelden - zowel digitaal als analoog - die hij 
vervolgens verder manipuleert met onder meer fotokopieertechnieken en Photoshop. 
Het resultaat zijn beelden van onbestemde, schijnbaar tijd- en locatie-loze werelden. 



Tegelijkertijd opende Foam de tentoonstelling Reflected – Works from the Foam 
Collection waarmee we voor het eerst trots een selectie van de groeiende vaste 
collectie publiek maakten. De expositie was veelzijdig: het toonde de 
tentoonstellingsgeschiedenis van Foam en bood tegelijk een inzicht in het grote 
aantal getalenteerde fotografen dat door Foam is gescout en zich sindsdien heeft 
ontwikkeld tot gevestigde namen.  
 
Druk bezocht en goed ontvangen was de hoofdtentoonstelling in de zomer 
Tulsa/Teenage Lust van de iconische Amerikaanse fotograaf Larry Clark. In de 
twee controversiële series Tulsa (1971) en Teenage Lust (1983) staat Clarks 
fascinatie voor jongerencultuur centraal en komen seks, geweld en drugsgebruik 
expliciet in beeld. Beide projecten veroorzaakten in de jaren ‘70 en ‘80 grote 
commotie vanwege de ongecensureerde beelden, maar kregen mede daardoor een 
iconische status. In de tentoonstelling werden vintage afdrukken gecombineerd met 
een 16 mm film geschoten ten tijde van het Tulsa project.  
 
In de tentoonstelling Don’t Stop Now – Fashion Photography Next! stond het werk 
van een nieuwe generatie talentvolle modefotografen centraal. Benadrukt werd hoe 
hedendaagse modefotografen discipline overschrijdend werken tussen zowel fashion 
en documentaire fotografie, experimenteren met analoge en digitale werkprocessen 
en gebruik maken van de mogelijkheden die collages, sculpturen en installaties 
bieden. Magdalene Keaney, autoriteit in de modefotografie, cureerde de 
tentoonstelling samen met Foam. In het voorjaar van 2015 reist de tentoonstelling 
door naar Londen. In de Voorzalen was tegelijk het project Love Radio van het 
Nederlandse duo Anouk Steketee en Eefje Blankevoort te zien. Love Radio gaat 
over de twintig jaar na de genocide in Rwanda en de rol van radioprogramma 
Musekeweya (Nieuwe Dageraad) hierin. Feit en fictie liepen door elkaar in de 
expositie via films, foto’s, webdocumentaires en geluidsopnames waarmee het duo 
inzicht gaf in het complexe proces van verzoening in post-genocide Rwanda.   
 
In het najaar opende Foam de grote groeps- en thematentoonstelling Under 
Construction – New Positions in American Photography. Foam signaleerde en 
duidde in deze expositie recente ontwikkelingen in de fotografie door negen 
fotografen uit de V.S. en Canada bij elkaar te brengen. Het gaat om een nieuwe 
generatie innovatieve beeldmakers die hun foto’s geheel construeert met analoge of 
juist digitale technieken, door middel van collages of door de grenzen met andere 
media zoals film en sculptuur op te zoeken. In maart 2015 opent Foam Under 
Construction in Pioneer Works in Brooklyn, New York.  
In het verlengde daarvan is het bijzonder dat de Amerikaan Daniel Gordon, één van 
de deelnemers aan Under Construction, is uitgeroepen tot de Foam Paul Huf 
winnaar van 2014. In zijn gelijktijdige solo-expositie Shadows, Patterns, Pears werd 
een overzicht getoond van zijn meest recente werk. Gordon speurt online en offline 
publicaties af naar bijzondere visuele elementen, print deze uit en gebruikt ze 
meerdere malen voor het creëren van zijn eigen stillevens en portretten.  
 
In de Tuinzalen werd in het herfst een dwarsdoorsnede uit het oeuvre van de Zweed 
JH Engström getoond in Close Surrounding. Werk van zijn belangrijkste series, 
waaronder From Back Home en CDG, als ook zijn fotoboeken maakten onderdeel uit 
van de expositie. Engström documenteert enerzijds de sfeer van een bepaalde plek, 
maar tegelijkertijd is zijn werk op te vatten als een persoonlijke onafgebroken stroom 
aan beelden die gevoelens, observaties en herinneringen van de fotograaf 
verbeelden. 
 
Foam sloot het jaar af met het recent ontdekte werk van de Amerikaanse fotograaf 
Vivian Maier. In de expositie Street Photographer was het indrukwekkende werk van 



deze vrouwelijke straatfotograaf te zien. Maiers oeuvre werd pas tegen het einde van 
haar leven ontdekt en veroorzaakte direct een wereldwijde sensatie. Zo ook in Foam, 
tot 31 december (de expositie loopt door tot 28 januari 2015) bezochten al ruim 
46.500 geïnteresseerden het museum om een eerste inzicht te krijgen in haar 
gigantische fotoarchief  en 16 mm films.  
 
Als afsluiter van het jaar presenteerde Foam een omvangrijke tentoonstelling van de 
controversiële en bijzonder invloedrijke Japanse fotograaf Noboyoshi Araki. In 
ARAKI Ojo Shashu – Photography for the Afterlife: Alluring Hell waren zowel zijn 
beroemde vroegere series te zien, als zijn meest recente en nooit eerder in 
Nederland getoonde werk. Grote, losse prints werden gepresenteerd samen met een 
omvangrijk aantal polaroids. Tevens werd aandacht besteed aan het enorme aantal 
fotoboeken dat Araki gedurende zijn leven heeft gepubliceerd.  
 
Randprogrammering   
Het delen en verspreiden van kennis is een belangrijk doel van Foam. In 2014 werd 
er bij vrijwel iedere tentoonstelling een uitgebreid randprogramma georganiseerd 
voor het publiek. Van lezingen en artist talks, tot symposia en masterclasses, tot 
hoogwaardige rondleidingen door fotografen of curatoren en portfolioreviews. 
Hoogtepunten waren onder andere de hoogwaardige masterclasses die Foam 
initieerde. Excellente fotografiestudenten van verschillende kunstacademies konden 
tweedaagse masterclasses volgen van Joshua Citarella en Daniel Gordon, 
kunstenaars uit Under Construction. Een ander hoogtepunt was de vierdelige 
lezingenreeks Lunch Bytes, voor het eerst door Foam georganiseerd in Nederland 
samen met het Goethe-Institut. Lunch Bytes was een serie discussies over de 
toenemende aanwezigheid van digitale technologieën in relatie tot artistieke praktijk. 
Internationale kunstenaars, wetenschappers, ontwerpers, curatoren en intellectuelen 
gaven korte presentaties waarna zij deel namen aan een paneldiscussie geleid door 
Marcel Feil, adjunct directeur van Foam en Melanie Bühler, curator van Lunch Bytes. 
De bijeenkomsten werden ontzettend druk bezocht en goed ontvangen.  
 
Foam Collectie 
Het delen en verspreiden van kennis is een belangrijk doel van Foam. Onderzoek en 
verdieping is onder andere mogelijk door de Foam Collectie die inmiddels ruim 400 
werken omvat. Het ontsluiten van de collectie voor het publiek gebeurde in 2014 voor 
het eerst in de tentoonstelling Reflected - Works from the Foam Collection. Bijzonder 
voor dit jaar was ook dat met de hulp van Foam Fund aandeelhouders de 
verzameling uitgebreid is met twee nieuwe werken van fotograaf Richard Mosse, die 
veel succes oogstte met zijn tentoonstelling in het voorjaar. Daarnaast is de collectie 
van Foam aangevuld met bijzondere werken van onder andere Daisuke Yokota, 
Daniel Gordon, Jan Rosseel, Ola Lanko en Egon van Herreweghe.  
 
Foam in Amsterdam 
Van april t/m september vulde Foam het monumentale gebouw Felix Meritis aan de 
Keizersgracht in Amsterdam, in samenwerking met design platform Frame en 
restaurant Foyer. Felix &Foam was een energieke plek waar kunst, cultuur en 
evenementen samenkwamen. De zeven zalen, de balie en de foyer van het pand 
werden gevuld met tentoonstellingen, filmvertoningen, evenementen, installaties, 
winkels en een restaurant. 
 
In zes maanden tijd bezochten ruim 35.000 geïnteresseerden Felix &Foam en 
volgden 6000 mensen de activiteiten via Facebook. Foam cureerde twee 
tentoonstellingen in de voormalige concertzaal: The Space Between Us, met het 
werk van negen Nederlandse fotografen en Spotlight, met het werk van de jonge 
internationale fotografen die de afgelopen vijf jaar zijn gepresenteerd in het jaarlijkse 



Talent-nummer van Foam Magazine. In de nok van het gebouw was een openbare 
werkruimte &Colllaborate ingericht waar diverse jonge kunstenaarscollectieven snel 
wisselende tentoonstellingen en installaties maakten op uitnodiging van Foam 
curator Kim Knoppers. Er was bovendien een driewekelijks programma met recente 
films en videowerken gecureerd door galeriehouder Juliètte Jongma en Foam curator 
Claudia Küssel. 
 
Samenwerken stond centraal bij Felix &Foam. Naast de prachtige winkels van Frame 
en het restaurant Foyer, waren er muziekprogramma's met het Bimhuis en het 
Holland Festival en talkshows met Vrij Nederland, het John Adams Institute en The 
School of Life. Ook vond in Felix &Foam de lancering van We Are Public plaats, was 
er de zeer succesvolle tweede editie van de fotomarkt Photo Town en zijn er samen 
met restaurant Foyer WK voetbalavonden georganiseerd.  
 
Educatie 
Foam biedt voor iedere bezoeker - jong en oud, kenner of leek, scholier of particulier 
- interactieve programma’s om een bezoek aan het museum nog specialer te maken. 
Jaarlijks volgen rond de 14.000 mensen een educatief programma in Foam. 
Hoogtepunten van 2014 waren onder andere de familierondleidingen voor iedereen 
die een leuke activiteit zocht voor alle leeftijden en  
 
Een ander hoogtepunt was de lancering van de zesde, compleet vernieuwde lichting 
Foam Lab; een cultureel traineeship voor denkers & makers. Jonge professionals 
kunnen met Foam Lab relevante werkervaring opdoen binnen het museum. Het team 
bestaat uit acht jonge, net afgestudeerde creatieven met verschillende 
achtergronden, variërend van modeontwerpster tot fotograaf en van grafisch 
ontwerper tot planoloog. Foam Lab werkt in, voor en samen met Foam om het 
museum van binnenuit te vernieuwen. 
 
In het najaar lanceerde de educatieafdeling een omvangrijk fotografieproject: Twee 
keer kijken wat gaat plaatsvinden in vier stadsdelen van Amsterdam. In dit project 
maken ouderen en jongeren kennis met de kracht van fotografie én met elkaar door 
samen vijf weken lang te fotograferen. Foam werkt hierbij samen met instellingen in 
de buurt, scholen, woonzorgcentra, jongeren werk, huis van de wijk etc. Twee keer 
kijken krijgt vorm in 2015 en loopt drie jaar.  
 
Foam op school 
De educatie afdeling van Foam staat voor vernieuwing en treedt dagelijks buiten de 
muren van het museum om mensen in via fotografie aan elkaar te verbinden. Zo 
werkte Foam in 2014 samen met het Huygens College in Amsterdam West onder de 
naam I WAS HERE. Foam heeft vanuit haar kennis en ervaring met het werken in de 
wijk een serie fotografieworkshops ontwikkeld, waarin het ontdekken van de buurt 
centraal stond. Alle tweedeklassers, 153 leerlingen in totaal, trokken in juni 2014 met 
digitale camera’s de wijk in om deze aan de hand van concrete fotografieopdrachten 
vast te leggen. De winnende resultaten zijn de komende jaren op groot formaat te 
bewonderen aan de gevels van het schoolgebouw. 
 
Vrienden van Foam  
Foam heeft een uitgebreide supportstructuur waardoor particulieren op verschillende 
manieren het museum kunnen steunen. Om hen daarvoor te bedanken en hen 
zoveel mogelijk te betrekken bij Foam, ontvangen zij veel voordelen. In 2014 is Club 
Foam gelanceerd: een actieve groep fotografie- en kunstliefhebbers tussen de 25 en 
40 jaar. Hoogtepunten voor Club-leden waren onder andere een bezoek aan de 
Rijksakademie Open, de exclusieve collecting course tijdens Unseen en een private 
viewing bij Galerie Boetzelaer Nispen. Foam Fund bezocht Paris Photo en genoten 



de bijzondere mogelijkheid een familieportret te laten maken door fotograaf Dana 
Lixenberg tijdens de Fotoweek. Voor Foam Fans waren er speciale Member Hours 
waarbij ze na sluitingstijd in alle rust Foam konden bezoeker. Ook de artist talks 
zoals van Richard Mosse en een workshop zwart/wit fotografie waren, ontzettend 
populair.   
 
Foam buiten Nederland 
Steeds vaker zijn tentoonstellingen van Foam te zien in locaties buiten het museum 
in Amsterdam. Het past in het beleid van Foam om zoveel mogelijk mensen kennis 
te laten maken met de kracht van fotografie. Reizende tentoonstellingen naar andere 
musea, expositieruimtes of festivals zijn een belangrijk onderdeel van dit beleid wat 
Foam de komende jaren verder wil uitbouwen.  
 
Zo presenteerden we in het voorjaar de succesvolle tentoonstelling The Space 
Between Us in Shenzhen (China). Een tweede tentoonstelling in China was Still Life 
– Contemporary Dutch Photography in het Three Shadows Photography Art Center, 
Beijing. Dit was ter gelegenheid van het bezoek van een Amsterdamse 
handelsdelegatie aan China onder leiding van burgemeester Van der Laan. De 
tentoonstelling Album Beauty reisde af naar Pier 24 in San Francisco. De expositie 
Let’s Sit Down Before We Go van de Nederlands fotograaf Bertien van Manen werd 
getoond bij het Landskrona Fotofestival in Zweden. Een deel van de tentoonstelling 
Best Before End van Stephen Gill reisde naar de Galleri Image Aarhus in 
Denemarken.  
  
De Foam Talent 2014 tentoonstelling reisde van Amsterdam naar het Atelier 
Néerlandais in Parijs, gevolgd door de East Wing Gallery in Dubai. Deze 
tentoonstelling komt voort uit het Talent Issue 2014, een jaarlijkse uitgave van Foam 
Magazine waar dit jaar ruim 1400 portfolio inzendingen voor binnen kwamen. 
 
 


