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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 uit entree-inkomsten, fondsenwerving,
sponsoring en andere (commerciële) activiteiten.

Foam Fotografiemuseum Amsterdam heeft
een bijzonder jaar achter de rug. Vanwege haar
vijftienjarige jubileum heeft Foam gedurende
2017 verschillende activiteiten georganiseerd
onder de noemer Collaborate!. In 2017 was Foam
zeer actief: er waren achttien tentoonstellingen
in het museum en naast zes presentaties op
andere plekken in Amsterdam organiseerde
Foam tentoonstellingen in New York, Londen,
Parijs en Arles. Ook bracht Foam in ruim twintig
landen het internationale fotografietijdschrift
Foam Magazine uit, met als hoogtepunt de Lucie
Award voor het beste Photography Magazine of
the year 2017.

Foam support
Foam ontvangt op verschillende manieren meerjarige steun van particulieren. Naast de leden die
binnen de membershipkringen vallen, zoals Foam
Fan of lid van Club Foam of Foam Fund aandeelhouder, zijn fotografieliefhebbers betrokken op
andere manieren. Bijvoorbeeld met eenmalige
schenkingen voor specifieke tentoonstellingen
of projecten. Dit jaar is het Florentine Riem Vis
Stipendium gecreëerd, ingesteld ter nagedachtenis. Begin 2017 werd de eerste ontvanger van
het stipendium samen met de familie gekozen.
In november vond de opening van de bijbehorende tentoonstelling van Stefanie Moshammer
plaats.

Sinds de oprichting in 2000 heeft Foam zich
ontwikkeld van een Amsterdams fotografiemuseum met een nationaal belang en uitstraling
tot een internationaal opererende organisatie
binnen de fotografie die wereldwijd veel waardering krijgt. Tentoonstellingen, projecten, partnerships en activiteiten worden op een manier
georganiseerd die kenmerkend is voor Foam:
ondernemend, vindingrijk, verrassend, met oog
voor kwaliteit, en in samenwerking. Met als
fantastisch resultaat dat Foam in 2017 in het
museum aan de Keizersgracht 207.126 bezoekers
heeft mogen ontvangen.

Talentprogramma
Foam heeft een gevarieerd talentprogramma
met als doel het publiek kennis te laten maken
met en te laten inspireren door fotografie. Het
ontdekken en tonen van werk van jonge makers
is een speerpunt binnen het tentoonstellingsbeleid van Foam. Er zijn educatieve programma’s
voor opkomende fotografen, maar ook voor
bijna afgestudeerden, (jong)volwassenen en
specifieke groepen zoals buurtbewoners. In deze
programma’s staat persoonlijke ontwikkeling
centraal. Foam heeft verschillende projecten die
erop zijn gericht om talent uit binnen- en buitenland een platform te bieden om zich verder te
ontwikkelen. Via het tentoonstellingsprogramma
Foam 3h (de structurele talentruimte in het
museum), met de jaarlijkse internationale Talent
Call (sinds 2007), het bijbehorende Foam Magazine Talent Issue, reizende exposities en door
het uitreiken van de Foam Paul Huf Award, richt
Foam zich nadrukkelijk op jonge getalenteerde
fotografen. Ook koopt Foam op structurele basis
werk aan van jonge makers voor de groeiende
eigen collectie. Ook kunstenaars die al veel
bereikt hebben, maar internationaal nog niet
helemaal doorgebroken zijn, krijgen een podium
in het museum met de tentoonstellingsprojecten
Toptalent en Next Level.

De organisatie
Foam is all about Photography. Via presentaties in en buiten het museum deelt Foam haar
kennis over het medium. Foam toont fotografie in al haar facetten: van contemporain
tot historisch en van autonoom tot toegepast.
Wereldberoemde fotografen krijgen bij Foam
een plek naast jonge, vooruitstrevende beeldmakers en worden afgewisseld met thema- of
groepstentoonstellingen. 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
tentoonstellingen voor geïnteresseerden.
Foam onderneemt
Cultureel ondernemerschap staat bij Foam hoog
in het vaandel; het maakt 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 verschillende doelgroepen bereikt
kunnen worden. Deze doelgroepen bestaan uit
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Foam Talent
Het scouten, ontwikkelen en presenteren van
jong talent is een belangrijke rode draad binnen
het beleid van Foam. Dit jaar presenteerde Foam,
voor de eerste keer in eigen huis, de Foam Talent
tentoonstelling. De tentoonstelling in Amsterdam
was zeer goed bezocht, mede vanwege de
opening die plaatsvond gedurende de internationale fotografiebeurs Unseen Amsterdam, en is
veelvuldig uitgelicht in de internationale pers. De
tentoonstelling werd veel geprezen vanwege de
frisse, originele en zeer diverse presentatie van
de kunstwerken.

naar Daisuke Yokota, winnaar van de Foam Paul
Huf Award 2016. De tentoonstelling bestond uit
zaal-vullende installaties in drie zalen, waarin
de kijker fotografie steeds op een nieuwe manier
kon ervaren.
Ter viering van het vijftienjarige bestaan van
Foam was er een speciaal jaar omspannend
project ontwikkeld (Collaborate!) waarin
aandacht werd besteed aan verschillende
samenwerkingsvormen binnen het culturele en
fotografische veld. Naast de programmering
van Foam 3h waarvoor werd samengewerkt met
kunstenaarscollectieven uit Mexico, Nigeria en
Indonesië was de tentoonstelling Collectivism.
Collectives and their quest for value een eerste
concrete vertaling van dit thema naar een
tentoonstelling in de voorzalen van Foam. Het
samen werken aan het toekennen van waarde
en betekenis aan beeld was het centrale thema
binnen deze tentoonstelling. Tijdens de tweede
editie van Foam Bèta werd verder in gegaan op
samenwerken aan de hand van het randprogramma bij deze tentoonstelling.

Communicatie
Foam zet zich sterk in op internationale expansie
en het vestigen van een reputatie op het gebied
van het scouten en ontwikkelen van opkomend
talent binnen de fotografie. De dynamiek die
van de organisatie uitgaat draagt bij aan het
aangaan van samenwerkingen. In 2017 is zeer
veel samengewerkt met heel diverse organisaties in het kader van het themajaar Collaborate!.
Die verscheidenheid aan projecten biedt ook de
mogelijkheid om nieuwe doelgroepen aan te
spreken en te binden.

Centrale focus van het Collaborate!-jaar was
het driedaagse festival Foam Fusion dat op 9,
10 en 11 juni 2017 in Foam plaatsvond. Tijdens
dit weekend stond het hele gebouw aan de
Keizersgracht in het teken van onderzoeken,
presenteren en experimenteren met verschillende vormen van samenwerking. De feestelijke
opening startte met een uitzonderlijke performance van het dansgezelschap ISH in samenwerking met kunstenaar Matthias Oostrik die
ook de interactieve installatie plplpl.pl toonde.
Op zaterdag 10 juni verzorgde kunstenaar
Richard Mosse een ‘key-note’ speech. Op zondag
11 juni sloot Foam Fusion af met een anonieme
kunstveiling door collectief Dead Darlings.

Activiteiten 2017
In 2017 is er een afwisselend tentoonstellingsprogramma samengesteld met een sterke focus
op randprogrammering om het publiek verder
te inspireren. De eerste tentoonstelling was van
de Franse kunstenaar Stéphanie Solinas (1978,
Frankrijk). Vanaf 2016 programmeert Foam
elk jaar een tentoonstelling van een Foam3h
alumnus die een bijzondere ontwikkeling heeft
doorgemaakt. De tentoonstelling Dominique
Lambert / Le Pourquoi Pas? van Solinas was de
tweede in deze reeks, na haar solotentoonstelling in 3h in 2012. Speciaal voor deze tentoonstelling maakte Solinas nieuw werk, dat in Foam
zijn première beleefde. Voor haar meest recente
werk Le Pourquoi Pas? (2014 - 2016) wilde Solinas
onzichtbare geesten en elfen vastleggen die in
het IJslandse landschap zouden leven.

Direct na Foam Fusion opende in Foam maar
liefst drie nieuwe tentoonstellingen. Een belangrijke en bijzonder succesvolle was die met
werken van Gordon Parks - I Am You. Selected
Works 1942-1978, waarin Foam 120 werken uit
de collectie van The Gordon Parks Foundation
toonde, waaronder vintage prints, contact
sheets, magazines en filmfragmenten. De
Amerikaanse fotograaf, Gordon Parks (19122006) sprak over de camera als zijn ‘weapon of
choice’ en gebruikte fotografie om de vergaande
verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving
bloot te leggen. Foam heeft hiervoor Outside/
In in het leven geroepen, waarin gastsprekers
vanuit een breder perspectief dieper ingaan op
de thema’s binnen deze tentoonstelling. Akwasi
(rapper en acteur) trapte voor de tentoonstel-

Eén van de hoogtepunten van 2017 was de
tentoonstelling Los Alamos van de Amerikaanse
fotograaf William Eggleston (1939, Memphis,
Tennessee US) die medio maart opende. In de
tentoonstelling William Eggleston – Los Alamos
toonde Foam 75 foto’s die de fotograaf tussen
1966 en 1974 maakte gedurende verschillende
roadtrips door de zuidelijke staten van Amerika.
Gelijktijdig met de tentoonstelling van Eggleston
opende de zeer tot de verbeelding sprekende
tentoonstelling Matter van de Japanse kunste-
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ling I AM YOU de serie af. De avond eindigde met
een gesprek tussen Foam curator Kim Knoppers en Akwsi over andere series van Parks. In
het kader van de Parks tentoonstelling werkte
Foam ook samen met Pakhuis de Zwijger met
het programma ‘Gordon Parks in Motion’
waarin aandacht werd gegeven aan de filmregisseur Parks, daar het oeuvre van Parks veel
breder is dan fotografie. Voor de tweede editie
van Outside/In werd fotograaf Staci Samidin
uitgenodigd om het in het bijzonder over Parks’
serie Harlem Gang Leader te hebben. De avond
eindigde met een gesprek tussen Samidin en
Foam curator Kim Knoppers, maar ook het
publiek stelde veel vragen. Tijdens het evenement ‘Weapon of Choice - Black representation
through photography’ kwamen zowel nationale
als internationale experts op het gebied van
representatie van zwarte mensen in de fotografie aan bod. Naast curator Kim Knoppers,
die de Gordon Parks tentoonstelling in Foam
inleidde, trad spoken word artiest Guillermo
Blinker op en kwamen Deborah Willis (kunsthistoricus en hoofd van de fotografie opleiding
aan de NYU, New York), Rénee Mussai (Autograph APB, Londen), Nana Adusei- Poku (docent
en curator, Duitsland) en Collectief The Black
Archives (archief met unieke verzameling van de
zwarte schrijvers en wetenschappers, Nederland)
aan het woord.

jonge, getalenteerde kunstenaars werden gepresenteerd die eerder waren gepubliceerd in het
jaarlijkse talent-nummer van Foam Magazine.
Met trots toonde Foam het werk van twintig
nieuwe Foam Talents die waren geselecteerd uit
de bijna 1700 inzendingen van de jaarlijkse Talent
Call. De Talent Call heeft als doel uitzonderlijk
fotografietalent onder de 35 jaar te ontdekken.
De uiteindelijke selectie biedt een overzicht van
de huidige ontwikkelingen binnen het medium.
Het hele Museumnachtprogramma in Foam
stond in het teken van talent, aansluitend bij de
Talent tentoonstelling. Zo werd men onderdeel
van de performance van CBTV, verzorgde onze
samenwerkingspartner Subbacultcha het beste
muziek talent, kon men deelnemen aan een
workshop face-swappen én was er een interview
op zaal met fotograaf Jan Hoek en stylist Duran
Lantink.

Out of Camp was de eerste solotentoonstelling van de Deense fotograaf Adam Jeppesen
in Nederland. Foam presenteerde vijf recente
series: Folded (2014-heden), Scatter (2014-2016),
Ghosts (2013-2014), Parts (2011-2014) en XCopy
(2011-2012). De werken zijn het resultaat van een
zonderlinge 487-daagse reis van de Noordpool
naar Antarctica. De derde tentoonstelling van
Collaborate!, eveneens in juni, was van de jonge
Deen Asger Carlsen en bekende kunstenaar
Roger Ballen (VS). In hun gezamenlijke project
No Joke onderzochten de twee door middel van
bizarre, eigenzinnige collages de duistere kant
van de menselijke psyche.
Elk jaar met het Pride Amsterdam besteedt Foam
extra aandacht aan de onderwerpen die spelen
binnen de LGHBTI gemeenschap. In 2017 deden
we dit door het project Kings & Queens door Leon
Hendrickx in samenwerking met Micha
Schneijderberg te tonen in het café. De intieme
portretten van ‘fierce queens’ naast hun kwetsbare mannelijke zelf brengen de kijker dichter bij
de ware identiteit van de drag queens.

Het jaar 2017 werd wat betreft tentoonstellingen
in november afgesloten met de tentoonstellingen The Following is a True Story van de jonge
Zwitserse kunstenaar Romain Mader (1988,
Zwitserland), de winnaar van de Foam Paul
Huf Award 2017 en de bijzondere tentoonstelling ¡Aguas! van Anouk Kruithof. Mader won de
Foam Paul Huf Award voor zijn serie Ekaterina.
Kruithofs tentoonstelling was de derde presentatie in de reeks Next Level die Foam vanaf 2015
met ondersteuning van Ammodo organiseert.
In Next Level wil Foam een breed publiek kennis
laten maken met vernieuwende kunst van relatief jonge beeldmakers die vooruitstrevend zijn
in hun gebruik van het medium fotografie. De
titel ¡Aguas! verwijst zowel naar het element
water, waar de wereld en de mens grotendeels
uit bestaan, als naar een veelgebruikte Latijns
Amerikaanse waarschuwingskreet: ‘¡Aguas!’
(‘Kijk uit! Pas op!’). Ter gelegenheid van deze
tentoonstellingen gingen Foam curator Hinde
Haest en Anouk Kruithof in gesprek over het
fotografisch beeld dat wij dagelijks communiceren en in hoeverre dit nog betrouwbaar is.

De maand september begon met de opening van
de tentoonstelling Foam Talent waarin twintig

Foams talentbeleid en de focus op jonge makers
was dit jaar onder andere terug te zien in Foam

Gelijktijdig met Foam Talent was een overzichtstentoonstelling te zien van de Hongaars-Amerikaanse meester André Kertész (1894 - 1985).
Kertész staat bekend om de buitengewone
bijdrage die hij met zijn poëtische werk heeft
geleverd aan de beeldtaal van de fotografie in
de twintigste eeuw. De fotograaf beschouwt
Henri Cartier-Bresson als één van zijn leermeesters. Deze presentatie werd door het publiek zeer
gewaardeerd en goed bezocht.
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vond plaats in New York bij Red Hook Labs, in
Brooklyn. Deze presentatie was een concrete
invulling van de samenwerkingsovereenkomst
die Foam in 2016 met Red Hook Labs sloot. De
Foam Talent-tentoonstelling viel samen met
Aipad, de gerenommeerde en invloedrijke fotografiebeurs die jaarlijks in New York plaats vindt.
Hierdoor kon Foam ook gebruik maken van de
vele deskundigen die in New York aanwezig
waren voor een door Foam georganiseerd symposium over talentbeleid, met sleutelfiguren uit de
Amerikaanse fotografiegemeenschap en hedendaagse kunst.

3h. In het kader van het speciale Collaborate!-jaar werd er voor de programmering van
Foam 3h veelvuldig samengewerkt met diverse
internationale kunstenaarscollectieven. De
samenwerking met platforms voor fotografie
in Mexico-Stad, Mexico (Hydra), Lagos, Nigeria
(African Artists’ Foundation) en Jogjakarta,
Indonesië (Ruang Mes 56) leidde tot het evenement Global Collaborations in Photography.
Hierin werd teruggeblikt op deze partnerships
en werd gesproken met Kitty Zijlmans (hoogleraar hedendaagse kunstgeschiedenis en theorie/
World Art Studies van de universiteit Leiden) over
wereldwijde samenwerkingen. Daarnaast kwam
curator Wimo Ambala Bayang en kunstenaars
Yudha Kusuma Putera, & Andri William aan het
woord. De avond werd afgesloten met muziek
door DJ Jiwa Jiwa. Ook heeft een tweegesprek
plaatsgevonden tussen Robert Glas en curator
Hinde Haest.

De Foam Talent-tentoonstelling was vervolgens
in mei en juni 2017 voor de tweede keer te zien in
Beaconsfield Gallery Vauxhall in Londen. Voorafgaand aan de opening organiseerde Foam een
groot diner met nagenoeg alle deelnemende
kunstenaars en belangrijke partners van Foam.
In samenwerking met de fotografiebeurs Photo
London organiseerde Foam exclusieve rondleidingen voor VIPs van de beurs. Onderdeel van de
jubileumevenementen was de aanwezigheid van
Foam in Arles tijdens de openingsweek van het
internationale fotografiefestival Les Rencontres
de la Photographie d’Arles 2017 in Frankrijk (3-9
juli). In samenwerking met platform Regards &
Mémoires, transformeerde Foam het monumentale gebouw La Bourse du Travail, in het centrum
van Arles, tot een discussie- en ontmoetingsplek
met tentoonstellingen en presentaties. Een van
de centrale onderdelen van het Foam X Arles
programma was een tentoonstelling die speciaal
voor deze gelegenheid werd georganiseerd met
Cristina de Middel (SP) en Kalev Erickson (UK).
De succesvolle opening hiervan werd gecombineerd met de viering van het 15-jarig bestaan
samen met een groot internationaal publiek in
de binnenplaats van La Bourse du Travail. Foam
initieerde een internationale samenwerking en
uitwisseling tussen fotografiestudenten van
de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst
(KABK) uit Den Haag en van de Universiteit voor
Art en Design (ECAL) uit Lausanne, Zwitserland.
Tijdens Paris Photo, de grootste fotografiebeurs ter wereld, presenteerde Foam de meest
recente jaargang van de Foam Talents in het
Atelier Néerlandais, de culturele dependance van
de Nederlandse ambassade. Het event was zo
drukbezocht dat er buiten grote rijen geïnteresseerden stonden.

Foam op locatie
In samenwerking met ADE Playground organiseerde Foam in oktober 2017 een bijzondere
samenwerking tussen beeldend kunstenaar
Jean-Vincent Simonet en muziekproducer Trippin
Jaguar. Gelijktijdig was in The Vault in X BANK,
een designcentrum, een uit deze samenwerking
ontsproten audiovisuele installatie te bezoeken.
Voor het project Foam Farm, onderdeel van het
Collaborate!-programma, heeft Foam vijf getalenteerde creatieven uitgenodigd om een denktank te vormen over de waarde van beeld in de
hedendaagse maatschappij. Er was een speciaal
openingsprogramma met o.a. een performance
door Naomi Velissariou i.s.m. stemkunstenaar
MAASK (Joost Maaskant), een one-man band
performance door MAASK en Stippenlifts zwaarmoedige teksten begeleid door elektronische
muziek. Als onderdeel van het educatieve project
Amsterdam Vertelt waren er in 2017 tentoonstellingen te zien in de OBA vestigingen Noord,
Slotermeer en werd dit project afgesloten met
een tentoonstelling in OBA Buitenveldert.
In 2017 werd de samenwerking met de Gemeente
Amsterdam West voortgezet met bijzondere
presentaties in de publieke ruimte gepresenteerd
in het kader van Galerie Mercatorplein. Foam
selecteerde drie kunstenaars voor een groepspresentatie die in 2017 een tentoonstelling hadden
in 3h, namelijk Diego Moreno (Mexico, 1992),
Osborne Macharia (Kenia, 1986) en Stefanie
Moshammer (Oostenrijk, 1988).

Educatie
In 2017 heeft Foam 24.210 deelnemers aan
educatieve activiteiten mogen verwelkomen,
zowel in het museum, als daarbuiten. Foam

Foam Internationaal
De reizende Foam Talent-tentoonstelling
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richt zich daarbij in het bijzonder op kwetsbare
doelgroepen, zoals nieuwkomers en ouderen. De
oudste deelnemer aan een fotografieworkshop in
2017 was 96 jaar jong!

Musea in Gebaren 2.0
Het succesvolle project Musea in Gebaren breidde
in 2017 landelijk uit, met zeven nieuwe musea.
Musea in Gebaren is een initiatief van Foam
(voortkomend uit NGT-projecten sinds 2008)
en Wat Telt! en maakt musea toegankelijk voor
doven en slechthorenden, door doven en slechthorenden op te leiden tot museumdocent. Het
programma richtte zich in 2017 op het (online)
trainen van 13 nieuwe gidsen en museummedewerkers van de 7 nieuwe musea.

Amsterdam Vertelt
Diverse deelnemers volgden programma’s rondom het intergenerationele project
Amsterdam Vertelt, een samenwerkingsproject met de OBA. Het project had als doel om
ontmoetingen tussen jongen oud in vier Amsterdamse wijken te stimuleren, door middel van taal
en fotografie. Met als bijzonder resultaat vier
wijkmagazines over de buurt en haar bewoners.

Gordon Parks educatieve programmering
Net als voorgaande jaren sluiten de workshops
en rondleidingen van Foam aan op de tentoonstellingen in Foam. Bij sommige tentoonstellingen ontwikkelde Foam dit jaar een aantal
extra activiteiten, zoals rondom Gordon Parks - I
Am You. Selected Works 1942-1978. Foam organiseerde inloopworkshops op diverse buurtfestivals
in Amsterdam en tijdens de finale van Kunstbende Amsterdam. Ook kregen jongeren uit
diverse cultuurhuizen de kans zich in te schrijven
op Masterclasses van jonge fotografen, die zich
in hun werk laten inspireren door het werk van
Gordon Parks, zoals: Stacii Samadin, Mounir Raji,
Angela Tellier en Ilja Meefout.

OSB Ontmoet
Foam heeft zich gecommitteerd aan een tweejarig samenwerkingsproject met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB), door middel van het
project OSB Ontmoet. Foam en OSB gaan twee
jaar lang samenwerken aan een lesprogramma
waarin de ontmoeting en het gesprek centraal
staan en fotografie een belangrijke faciliterende
rol speelt.
Internationaal
Tijdens de groepstentoonstelling Foam Talent in
Beaconsfield Gallery Vauxhall in London, heeft
Foam de samenwerking gezocht met Photographers’ Gallery en experts van Tate. Het door
hen ontwikkelde programma Teen Tours, dat
bestaat uit een intensief trainingsprogramma
aan tieners om uiteindelijk zelf een rondleiding
te geven, werd ingezet om een nieuwe doelgroep te bereiken. Ook organiseerde Foam een
fotografische uitwisseling tussen jongeren uit
Amsterdam Noord en Brooklyn, New York, in
samenwerking met Red Hook Labs. Dit project,
getiteld Look Across the Water is een vervolg op
het gelijknamige project in 2015. Het resultaat
van dit project was vervolgens te zien in een
tentoonstelling in New York én Amsterdam (in
expo café Zamen in Noord), met het werk van
beide groepen.

Collaborate!
Tijdens dit Collaborate! jaar is er een groot
aantal extra activiteiten opgezet, waarmee
nieuwe groepen werden aangesproken. Ook was
Foam uitgebreid aanwezig op het festival Into
the Great Wide Open, met fotografieworkshops
met en voor kinderen.
New Perspectives
Van januari tot en met mei 2017 heeft het project
New Perspectives plaatsgevonden. Dit project
had als doel om nieuwkomers (statushouders,
vluchtelingen, ongedocumenteerden) en Amsterdammers te verbinden met elkaar. Door middel
van diverse fotografieworkshops werd een stem
gegeven aan deze nieuwkomers en werd getoond
hoe zij Amsterdam zien.

Foam Lab 2017
Uit 135 sollicitaties heeft Foam in 2017 een
groep van acht trainees samengesteld met
uiteenlopende achtergronden. Van een grafisch
ontwerper tot moderne danser en van schrijver
tot event manager: een multidisciplinair team
van acht jonge makers en denkers heeft in
opdracht van Foam een half jaar lang gebrainstormd, ontwikkeld, geproduceerd en geleerd.
Hoogtepunten uit het Foam Lab-jaar waren de
Print-a-Porter bij Foam Fusion en Foam Beta.

Foam Forward
Amsterdamse jongeren, die zich verder willen
ontwikkelen als fotograaf en hierbij behoefte
hebben aan inspiratie, praktijkervaring en
netwerk binnen de fotografiewereld kunnen zich
opgeven voor Foam Forward. Dit is een naschools
talentontwikkelingstraject voor jongeren in
samenwerking met diverse Amsterdamse
cultuurhuizen.
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Structurele Projecten
Foam Editions is de limited edition print sales
room van Foam. Hier wordt een weloverwogen
selectie prints in gelimiteerde oplage en speciale
artists books verkocht. Het betreft werk van
jong talent dat in Foam heeft geëxposeerd en/
of wiens werk in Foam Magazine is gepubliceerd.
Ook biedt Foam Editions, gelimiteerde prints,
aan van internationaal gerenommeerde fotografen die een tentoonstelling hebben gehad in
Foam, alsmede van de winnaars van de Foam
Paul Huf Award. De selectie van Foam Editions
is in 2017 uitgebreid met 21 nieuwe edities van
in totaal veertien fotografen. Het betreft een
serie foto’s van Anouk Kruithof en werken van
een aantal Foam Talents (o.a. Weronika Gesiçka
en Mark Dorf) en Foam 3H exposant Stefanie
Moshammer. Foam Editions is meer dan een
print sales room, er worden voor (potentiële)
kopers verschillende initiatieven georganiseerd.
In 2017 is Foam Editions begonnen met een serie
boekpresentaties, in samenwerking met de
Bookshop en de curatoren.
Foam Magazine
Elke editie van Foam Magazine staat in het teken
van een specifiek thema staat dat gepresenteerd
wordt aan de hand van verschillende portfolio’s,
waarbij het Talent Issue een jaarlijks terugkerend

thema is. Ook bij het vaststellen van de thema’s
voor de andere publicaties ligt de nadruk op
nieuwe ontwikkelingen in de fotografie en jong
talent. De portfolio’s worden gecombineerd met
inhoudelijke teksten en achtergronden.
In 2017 zijn er twee nummers van Foam Magzine
gepubliceerd. Het eerste nummer dat verscheen
in april, was #47 Propaganda. Dit nummer
behandelde het onderwerp beeldpropaganda,
de manipulatie van de politieke opinie middels
nauwkeurig geselecteerde informatie of misinformatie. Met werk van onder meer Christopher
Anderson, Mathieu Asselin, Wafaa Bilal, Simone
Donati, Sarah Maple, Simon Menner, Robert
Rauschenberg en Harit Srikhao. Het augustusnummer van Foam Magazine stond traditiegetrouw in het teken van jonge, getalenteerde
fotografen. Magazine #48 Talent werd gepresenteerd gelijktijdig met de opening van de Foam
Talent tentoonstelling in Foam op 31 augustus, in
aanwezigheid van 18 geselecteerde kunstenaars.
Eind oktober werd Foam Magazine beloond met
de internationale Lucie Award voor het beste
fotografiemagazine van het jaar. Foam Magazine
was dit jaar aanwezig op verschillende internationale fotografiebeurzen, bij Unseen (NL), Paris
Photo en OFFprint Paris en OFFprint Londen.

