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Foam Fotografiemuseum Amsterdam 2015

Foam Fotografiemuseum Amsterdam heeft een geslaagd jaar achter de rug. In 2015
presenteerde het museum 21 tentoonstellingen in Amsterdam en opende Foam
tentoonstellingen in Londen, Parijs, New York en Beijing. Ook bracht Foam met haar partners
in 23 landen het internationale fotografietijdschrift Foam Magazine uit. In 2015 bezochten
202.360 mensen het museum aan de Keizersgracht.

Foam is all about photography. We zijn een internationaal opererende organisatie met ons huis
in Amsterdam. Foam staat voor fotografie in alle vormen. Het signaleren en presenteren van
jong talent combineert Foam met tentoonstellingen van gerenommeerde iconen uit de
fotografie. Via presentaties in het museum in Amsterdam, het toonaangevende Foam
Magazine, de betrokken online community en met inspirerende partners wereldwijd deelt
Foam haar kennis over het medium. Foam is open, inspirerend, actief, informatief en voor
iedereen.

Foam toont fotografie in alle vormen: van contemporain tot historisch en van autonoom tot
toegepast. Wereldberoemde fotografen als William Klein, Diane Arbus en Nobuyoshi Araki
krijgen bij Foam een plek naast jonge voorlopende beeldmakers in Foam 3h en worden
afgewisseld met thema- of groepstentoonstellingen. Met gemiddeld twintig tentoonstellingen
per jaar zijn in het museum bijna altijd meerdere exposities tegelijkertijd te zien, waarvan het
merendeel in eigen huis geïnitieerd en geproduceerd wordt. Foam organiseert veelvuldig
aanvullende publieksprogramma’s bij de exposities voor alle geïnteresseerden.

Foam onderneemt
Cultureel ondernemerschap staat bij Foam hoog in het vaandel. Het maakt, net als
samenwerken, deel uit van het DNA van de organisatie. Naast een stabiele organisatie, een
duidelijke positionering en een sterke, eigen identiteit, is daarbij vooral de combinatie van
creativiteit, durf en kennis van belang. Foam wil weten wat er speelt, welke thema’s relevant
zijn en hoe de verschillende doelgroepen bereikt kunnen worden. Deze doelgroepen bestaan
uit personen, maar ook uit bedrijven en instellingen. Met het oog op de gewenste continuïteit
wil Foam verantwoord groeien vanuit een gedegen en solide uitgangspositie. Het kiezen van
een uitgebalanceerde financieringsstrategie, die in het teken staat van inkomstendiversificatie
en het optimaliseren van eigen inkomsten, staat hierin centraal. Op dit moment is ongeveer
20% van de jaarlijkse omzet afkomstig van (gemeentelijke) subsidie, de overige 80% wordt
gegenereerd middels entree-inkomsten, fondsenwerving, sponsoring en alle andere
commerciële activiteiten, zoals via de boekwinkel, de webshop en de betaalde
lidmaatschappen.

Talent
Foam heeft een gevarieerd programma met als belangrijkste doelstelling het publiek kennis te
laten maken met en te laten inspireren door fotografie. Het ontdekken en tonen van werk van
jonge, talentvolle fotografen is een speerpunt binnen het tentoonstellingsbeleid van Foam.
Foam heeft verschillende projecten die erop zijn gericht om (jong) talent uit binnen- en
buitenland de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Er zijn educatieve programma’s voor
opkomende fotografen, maar ook voor bijna afgestudeerden, (jong) volwassenen en specifieke
groepen zoals buurtbewoners. Hierin staat persoonlijke talentontwikkeling centraal.



2

Naast educatieve projecten, wil Foam fotografisch talent een podium geven. We scouten,
volgen en presenteren jonge getalenteerde fotografen om onderscheidende kwaliteit te
signaleren en te stimuleren. Met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de discipline en
haar beeldmakers. Foam zet deze ambitie kracht bij met eigen initiatieven voor fotografen uit
binnen- en buitenland. Via het tentoonstellingsprogramma Foam 3h, de structurele
tentoonstellingsplek in het museum, sinds 2007 met de jaarlijkse internationale Talent Call en
het bijbehorend Foam Magazine en reizende exposities en door het uitreiken van de
gerenommeerde Foam Paul Huf Award. Ook koopt Foam op structurele basis werk aan van
jong talent voor de groeiende eigen collectie.

Foam internationaal
De afgelopen jaren heeft Foam zich ontwikkeld van een Amsterdams fotografiemuseum met
een nationaal belang en uitstraling tot een internationaal opererende organisatie. Vooral op het
gebied van internationalisering zijn ook in 2015 weer belangrijke stappen gezet. Er zijn in het
buitenland tentoonstellingen en symposia georganiseerd, er zijn grensoverschrijdende
educatieve projecten ontwikkeld, bijzondere presentaties gehouden en we zijn actief en
zichtbaar geweest op gerenommeerde buitenlandse festivals. Belangrijke doelstellingen waren
Nederlandse fotografie en fotografen in het buitenland presenteren, Foam als talent scout
neerzetten, opzetten van een educatief uitwisselingsprogramma en investeren in het
relatienetwerk.

Kennis delen en samenwerken
Het delen en verspreiden van kennis is een belangrijk doel van Foam. Onderzoek en
verdieping wordt onder andere gedaan via de Foam Collectie die inmiddels ruim 500 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. Ook is met de hulp van Foam
Fund aandeelhouders en andere particulieren de collectie uitgebreid met een nieuw werk van
Franse fotograaf Noémie Goudal. Ook zijn er werken van Sjoerd Knibbeler, Regine Petersen,
Momo Okabe, Paul Bogaers, Peter Puklus en Anne de Vries toegevoegd aan de collectie.

Een andere manier om kennis te delen, te reflecteren op ontwikkelingen en debat te faciliteren
is het randprogramma dat bij vrijwel iedere tentoonstelling wordt georganiseerd. Van lezingen
en artist talks, tot symposia en masterclasses, tot exclusieve 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 Bruno Zhu, Max Pinckers en
Sjoerd Knibbeler.

Naast kennis delen via het eigen randprogramma, deelt Foam haar expertise ook regelmatig
door deel te nemen aan nationale en internationale initiatieven van andere organisaties en
musea. In 2015 waren de Foam directie en curatoren ruim vertegenwoordigd tijdens publieke
en besloten debatten, symposia en bijvoorbeeld portfolio reviews in binnen- en buitenland.
Enkele voorbeelden zijn debatten in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, portfoliobesprekingen
in Boedapest en Warschau, lezingen in Athene, Oslo en Gent en eindexamenbeoordelingen bij
ECAL te Lausanne en in Gent en een gastcuratorschap in Der Greif in Berlijn.
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Activiteiten 2015

Tentoonstellingen
De veelzijdigheid van Foam komt tot uiting in de programmering van tentoonstellingen in het
museum aan de Keizersgracht. We besteden aandacht aan alle aspecten van de fotografie, van
historisch tot hedendaags werk en van toegepaste fotografie tot een strikt autonoom gebruik
van het medium. Via het werk van iconische, internationale fotografen tot groeps- of thema-
tische tentoonstellingen. In Foam 3h, de tentoonstellingsruimte voor jong talent, is wederom
veel geëxperimenteerd door jonge kunstenaars en fotografen die door de curatoren van Foam
werden uitgenodigd om een eerste museale solotentoonstelling te presenteren. Dit jaar waren
tentoonstellingen te zien van: Regine Petersen (DE) (winnaar Outset / Unseen Exhibition
Fund), het duo Nerhol (JP), Sjoerd Knibbeler (NL), Jean-Vincent Simonet (FR), Bruno
Zhu (PT) en Thomas Kuijpers (NL). Anika Schwarzlose (DE) ontving de Foam 3h Grant.
Dit jaar werd de Japanse fotograaf Momo Okabe uitgeroepen tot winnaar van de jaarlijkse
internationale fotografieprijs de Foam Paul Huf Award.

Het jaar 2015 werd geopend met de hoofdtentoonstelling To Photograph the Details of a Dark
Horse in Low Light van het internationaal gewaardeerde kunstenaarsduo Adam Broomberg
(Zuid-Afrika, 1970) en Oliver Chanarin (Groot-Brittannië, 1971) Zij leidden de toeschou-
wer door een afwisselende en ontregelende geschiedenisles over de relatie tussen fotografie en
ras. Gelijktijdig was in de Tuinzalen de tentoonstelling Flashbulb Memories, Ash Grey
Prophecies van de Belgische kunstenaar Geert Goiris te zien. Zijn gelaagde foto's van sublie-
me landschappen, modernistische architectuur en geheimzinnige portretten bezitten een
vreemde, onwerkelijke schoonheid waarin tijd en ruimte opgeheven worden en die vaag doen
denken aan de beeldtaal van post- apocalyptische speelfilms.

In het voorjaar presenteerde Foam The Nine and The Ninety Nine, een tentoonstelling van de
Amerikaanse fotograaf Katy Grannan (1969, VS) waarin haar twee nieuwste series voor het
eerst buiten de Verenigde Staten werden getoond. Grannan staat bekend om haar opmerke-
lijke, indringende portretten van onbekenden, die vaak in de marge van de samenleving leven.

Een bijzondere presentatie was die van de beroemde Nederlandse schilder Carel Willink.
Vanuit zijn appartement en het daarboven gelegen atelier aan de Ruysdaelkade/hoek
Stadhouderskade – met uitzicht op het Rijksmuseum – fotografeerde hij vanaf de jaren '30 de
luchten boven Amsterdam als schetsmateriaal voor zijn schilderijen. Foam toonde in het
voorjaar de eerste museale solopresentatie van de jonge Franse kunstenaar Noémie Goudal
(FR, 1984). In 2012 werd haar portfolio reeds gepubliceerd in het jaarlijkse Talent-nummer
van Foam Magazine. Typerend voor Goudals werk zijn de gelaagde foto's van verstilde en
mysterieuze landschappen die zij combineert met (elementen van) modernistische architectuur
met een ogenschijnlijk archaïsch karakter.

De populaire hoofdtentoonstelling in de zomer was Swinging Sixties London - Photography
in the Capital of Cool. De thematische groepsexpositie presenteerde alle iconische
ontwikkelingen in en rond fotografie: mode, beroemdheden, muziek, tijdschriften, design en
sociale verandering. Foam bracht werk samen van beeldbepalende fotografen van de jaren 60,
die in hun tijd vaak net zo beroemd waren als de sterren voor hun camera, waaronder Terence
Donovan, Brian Duffy en John 'Hoppy' Hopkins.
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In het najaar presenteerde Foam, mede dankzij een bijdrage van het fonds Ammodo, de eerste
van de vier solotentoonstellingen die gaan plaatsvinden tussen 2015-2018 onder de noemer
Next Level. Als eerste opende de solotentoonstelling van beeldend kunstenaar Anne de Vries
(NL, 1977) waarin bestaand werk met nieuw werk werd gecombineerd. Uitgangspunt van De
Vries’ werk is zijn interesse voor de huidige beeldcultuur waarin advertenties en beeldende
kunst door elkaar lopen en waarvan fotografie een onderdeel is. Tegelijk opende Bible and
Dildo, een tentoonstelling van Momo Okabe (JP, 1981). De Japanse fotograaf is door een
internationale jury gekozen als de winnaar van de Foam Paul Huf Award 2015. Ze won de
prijs voor haar opmerkelijke projecten over de Japanse maatschappij en haar intieme relatie
met twee transgender geliefden, die zij volgde tijdens hun proces van transformatie.

Op 10 september opende Foam Magnum Contact Sheets, een groepsexpositie over de
magie rond het allesomvattende ‘beslissende moment’ en het ontstaan van iconische beelden.
Deze tentoonstelling gaf aan de hand van originele contactvellen inzicht in het werkproces van
’s werelds beroemdste journalistieke fotografen.
In de tentoonstelling My Life in the Bush of Ghosts was het werk van Paul Bogaers (NL,
1961) van de afgelopen vijf jaar te zien. Bezoekers waanden zich in een spokenbos; een
combinaties van foto’s, papier-maché, beelden en van fotografische ‘objets trouvés’ zoals
amateurkiekjes, plaatjes uit boeken en andere bestaande beelden, waarmee hij de kijker
uitnodigde onverwachte verbanden te ontdekken.

Na de succesvolle presentatie van door Foam samengestelde tentoonstellingen in de Chinese
steden Shenzhen, Beijing en Shanghai,  presenteerde Foam in het najaar We May Have Met
Before, een tentoonstelling met werk van zeven hedendaagse Chinese kunstenaars. Deze
tentoonstelling werd samengesteld door de internationaal bekende Chinese curator Feng Boyi
ondersteund door de curatoren Liu Gang en Wang Dong. De zeven belangrijke kunstenaars,
van verschillende generaties, reflecteerden op het China van vandaag, het huidige culturele
milieu in het land, nieuwe artistieke ontwikkelingen en de positie van fotografie.

De afsluiter van het jaar was het uitzonderlijke oeuvre van de Amerikaanse fotograaf
Francesca Woodman (US, 1958-1981). In On Being An Angel was het belangrijkste
onderwerp Francesca Woodman zelf. Ze gebruikte fotografie als uiterst persoonlijk
expressiemiddel: alsof ze haar huid binnenstebuiten droeg. Het werk van de jonge kunstenaar
is eerder in een aantal grote internationale tentoonstellingen getoond en het heeft kunstenaars
over de hele wereld geïnspireerd.

Tentoonstellingen Internationaal
Eind 2014 opende de reizende Foam Talent tentoonstelling in Dubai bij East Wing Gallery,
die in 2015 doorliep t/m 10 januari. Speciaal voor de gelegenheid organiseerden we daarbij een
Masterclass met internationale experts en lokale studenten. De Foam tentoonstelling Don't
Stop Now - Fashion Photography Next was in het voorjaar te zien in Fashion Space Gallery in
Londen. Under Construction – New Positions in American Photography, ook een productie
van Foam, werd in maart succesvol geopend bij Pioneer Work Center for Art and Innovation
in Brooklyn, New York. Belangrijke relaties uit ons netwerk en de fotografie waren aanwezig,
maar we hebben ook veel nieuwe mensen kennis laten maken met Foam en vice versa. De
reizende tentoonstelling Still Life – Contemporary Dutch Photography werd in 2015 nog één
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keer in China gepresenteerd, namelijk in het nieuwe Shanghai Himalayas art museum in
Shanghai. Tijdens Les Rencontres d'Arles in Frankrijk, organiseerde Foam samen met de
Nederlandse ambassade in Parijs een netwerkborrel om de Foam Talent tentoonstelling aan
te kondigen. Die werd vervolgens in november getoond tijdens Paris Photo in het Atelier
Néerlandais te Parijs tot het einde van het jaar 2015. Tijdens Paris Photo organiseerde Foam
in samenwerking met het Atelier Néerlandais een symposium over relevante thema’s binnen de
hedendaagse internationale fotografie met een focus op talentbeleid.

Educatie
In 2015 namen 14.514 mensen deel aan een educatief programma van Foam, zowel binnen als
buiten de muren van het museum op de Keizersgracht. Dit jaar heeft de educatieafdeling
particuliere workshops voor specifieke tentoonstellingen ook aan scholen aangeboden, zoals de
kinderworkshop rondom de tentoonstelling van Paul Bogaers. Bovendien heeft Foam met de
workshop Mediawijs: Buiten Beeld een start gemaakt met een serie fotografieworkshops over
sociale media.

Kijk eens over het water!
Foam zette begin 2015 met Kijk eens over het water! een energieke uitwisseling op tussen een
Amerikaanse jongeren-instelling en een Nederlandse school. We koppelden in dit project een
school in Amsterdam Noord (De Nieuwe Havo) aan een instelling in Brooklyn, New York
(Red Hook Labs) voor een bijzondere fotografische ontmoeting. Het project richtte zich op
jongeren  van 15/ 16 jaar.

Twee keer kijken
2015 was het tweede jaar van Twee keer kijken; een driejarig intergenerationeel
fotografieproject dat plaatsvindt in vier stadsdelen in Amsterdam. Tijdens dit project maken
ouderen en jongeren uit stadsdelen Zuidoost, Oost, Nieuw-West en Noord kennis met de
kracht van fotografie, elkaar én de buurt door samen vijf weken lang te fotograferen. We
werkten hierbij samen met zorginstellingen, scholen en andere partners in de wijk voor de
werving van deelnemers, de organisatie en uitvoering van de workshops én het promoten van
de tentoonstelling en eindresultaten.

Het project heeft in 2015 ruimschoots aandacht gekregen: zo is Foam gevraagd te spreken
over Twee keer kijken op het symposium ‘Age Included’ en tijdens een bijeenkomst van
MOCCA (expertisenetwerk cultuureducatie). Daarnaast was er aandacht in de pers voor Twee
keer kijken: er verschenen artikelen in Stadsblad De Echo, de Stadsdeelkrant van Amsterdam
Nieuw-West en in Het Parool.

Foam Lab
Eind 2014 lanceerde Foam met de zesde lichting Foam Lab een vernieuwde vorm van het
werkervaringstraject. Dit is in 2015 succesvol voortgezet. Het in-house team van jonge denkers
én makers vernieuwden het museum van binnenuit door bij te dragen aan het beleid en de
praktijk van het museum aan de hand van drie opdrachten. Bijzonder was dit jaar Foam Lab
[Re]United, waarbij zes lichtingen Foam Lab van 2007 tot 2015 samen kwamen in Foam om
ervaringen en kennis te delen.
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Projecten

Foam Editions
Foam Editions is meer dan een print sales room, er worden voor (potentiële) kopers
verschillende initiatieven georganiseerd. In 2015 waren er ‘private view’ voor relaties waarbij
een van de curatoren van Foam en/of fotografen zelf, vertelden over hun werk bij Foam
Editions. Er waren twee succesvolle events in samenwerking met Het Financiële Dagblad,
gekoppeld aan beschikbare edities. Een groot publiek werd bereikt door deelname aan
Rotterdam Contemporary (voorheen RAW Art Fair) in Rotterdam. Ook waren we met nieuw
werk aanwezig in het Foam paviljoen op Unseen. Verzamelaars zijn een belangrijke doelgroep
voor Foam Editions. Daarom werd, net als voorgaande jaren, in het voorjaar een intensieve
fotografie verzamelcursus aangeboden met nationale en internationale sprekers.

Foam Paul Huf Award
Voor de negende maal werd in maart de Foam Paul Huf Award uitgereikt, dit keer aan de
Japanse fotograaf Momo Okabe (1981). Okabe won de prijs voor haar projecten Dildo en Bible
over haar relatie met twee van haar transgender geliefden die ze volgt tijdens hun periode van
transformatie. Deze prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een internationaal fotografietalent tot
35 jaar, bestaat uit een geldbedrag van € 20.000 en een tentoonstelling in Foam
Fotografiemuseum Amsterdam. Okabe is als winnaar gekozen uit een totaal van 100
genomineerden, afkomstig uit 26 landen.

Het juryrapport stelt: “De diversiteit en hoge kwaliteit van de genomineerden zorgden voor een
levendige discussie tijdens de jurering. De zeer uiteenlopende perspectieven op het medium
fotografie, die door deze jonge kunstenaars wordt getoond, onderstrepen de openheid van geest
en de conceptuele benadering die zo tekenend was voor Paul Huf. Wij zijn verheugd te kunnen
zeggen dat wij Momo Okabe unaniem hebben gekozen als winnaar van dit jaar. Wij zijn onder
de indruk van de emotionele kracht van haar projecten en de zeer persoonlijke aard van haar
werk. Momo combineert tederheid met een rauwe intimiteit, wat zichtbaar wordt door haar
specifieke gebruik van kleur, de verscheidenheid van haar onderwerpen en de gevoelige wijze
waarop zij een belangrijk en complex sociaal onderwerp als transseksualiteit benadert.”

Foam Magazine
Foam Magazine is in 2015 drie keer per jaar is verschijnen: in april, augustus en december.
Elke editie van Foam Magazine staat in het teken van een specifiek thema dat gepresenteerd
wordt aan de hand van verschillende portfolio’s. Bij het vaststellen van de thema’s ligt de
nadruk op nieuwe ontwikkelingen in de fotografie en jong talent. De portfolio’s worden
gecombineerd met inhoudelijke teksten en achtergronden.

In april verscheen het nummer The Messenger – Image-Based Activism Today waarin
kritische  aandacht werd gegeven aan de wijze waarop visuele berichtgeving over
nieuwswaardige onderwerpen het publiek bereikt via pers en andere media. Naar aanleiding
van dit nummer organiseerde Foam in samenwerking met World Press Photo Foundation en
debatcentrum De Balie in Amsterdam een drukbezocht symposium over dit onderwerp in
november 2015. Het september-nummer van Foam Magazine stond traditiegetrouw in het
teken van jonge, getalenteerde fotografen in de leeftijd tot 35 jaar. De jaarlijkse Foam Talent
Call die hieraan vooraf ging, leverde bijna 1.300 reacties op uit 56 landen. Evenals vorig jaar



7

ging de publicatie gepaard met een internationaal reizende tentoonstelling. Foam Talent 2015
was te zien in Amsterdam tijdens Unseen en in Parijs in het Atelier Néerlandais. In december
verscheen de laatst editie van Foam Magazine in 2015, een nummer dat zich volledig richtte
op het werk en leven van de beroemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei.

Foam Magazine was dit jaar aanwezig op verschillende internationale fotografie beurzen, te
weten: Les Rencontres de la Photographie d’Arles (FR), Unseen (NL), New York Art Book
Fair (VS) en Paris Photo (FR).

Unseen
Het, naast de beurs, dit jaar nieuw geïntroduceerde Unseen Festival, een tiendaags
programma vol fotografie, vond plaats van 18 t/m 27 september. Veertig Amsterdamse
instellingen presenteerden bijzondere fotoprojecten en tentoonstellingen in de stad. Naast
speciaal georganiseerde rondleidingen in het museum aan de Keizersgracht, presenteerde
Foam tijdens het Unseen Festival het werk van de 21 geselecteerde Foam Talents in cafés,
winkels, publieke voorzieningen en in etalages op straat, verspreid door de Staatsliedenbuurt.
Ook was Foam nauw betrokken bij de organisatie van het inhoudelijke programma van
Unseen, de Livingroom.

Fotoweek
Fotoweek, een initiatief van Foam en het Nederlands Fotomuseum, zet jaarlijks tien dagen
lang de schijnwerpers op fotografie. Het afgelopen jaar vond de derde editie van Fotoweek
plaats van 11 tot en met 20 september. Er werden diverse activiteiten in het land
georganiseerd, waaronder een pop-up fotostudio tour langs Nederlandse musea en het werk
van Fotograaf des Vaderlands Ahmet Polat was te zien tijdens FOTODOK in Utrecht. Dit
was de onthulling van zijn fotoserie met het thema Kijk! Mijn Straat. Met deze eretitel was
Polat een jaar lang het gezicht van de Nederlandse fotografie.

Vrienden van Foam
Naast financiële steun is support van particulieren belangrijk vanwege het maatschappelijke
draagvlak dat daarmee gecreëerd wordt. Foam steunen kan op verschillende manieren,
bijvoorbeeld als Foam Fan of lid van Club Foam of Foam Fund. We bieden deze leden
verdieping en verbreding van hun kennis van fotografie en de mogelijkheid om andere
fotografieliefhebbers te ontmoeten. Voor Fund- en Clubleden organiseren we een uitgebreid
activiteitenprogramma met onder andere ontmoetingen met fotografen en excursies naar het
buitenland. Hoogtepunten in 2015 waren bijvoorbeeld het bezoek aan de studio van Sjoerd
Knibbeler met Club Foam, de preview van de tentoonstelling van Noémie Goudal en het
studiobezoek aan Stéphanie Solinas met Foam Fund tijdens het bezoek aan Paris Photo.
Foam is altijd bezig om andere en nieuwe manieren van support te ontwikkelen. Zo zijn er
campagnes gestart specifiek gericht op het mogelijk maken van een tentoonstelling en het
aankopen van werk voor de collectie.


