
Door Tracy Metz

H
et Amsterdamse fotografie-
museum FOAM heeft het
leegstaande monumentale
gebouw van Felix Meritis,

dat als cultuurinstelling onlangs fail-
liet ging, weer tot leven gebracht. Tot
september heeft het museum er tijde-
lijk een dependance, samen met het
pop-uprestaurant Foyer en het tijd-
schrift F ra m e dat in Felix een winkel
heeft gevestigd.

Op verschillende verdiepingen in
het pand uit 1788 aan de Keizersgracht
zijn nu activiteiten op het gebied van
fotografie: een videozaal waar galerie-
houder Juliette Jongman en Foam-cu-
rator Claudia Küssel het aanbod kie-
zen, ruimte voor workshops, voor fo-
tocollectieven en een boekwinkel. In
de grote zaal beneden is de groepsten-
toonstelling The Space Between Us met
werk van negen hedendaagse Neder-
landse kunstenaars die fotografie, vi-
deo en mengvormen daarvan gebrui-
ken. Hun gedeelde obsessie: ons fysie-
ke zelf, ons lichaam.

Op de foto Myself als a Mandrill va n
Elza Jo is de sensualiteit bedwelmend
en beangstigend: een mooie, jonge
vrouw met een blonde pruik en een
sexy bontpakje, beweegt wild voor de
camera. Ze toont zich aan ons en pro-
beert tegelijkertijd te ontsnappen. On-
verholen voyeuristisch is de blik van
Paul Kooiker die een naakte dikke
vrouw fotografeert. Ook deze sensua-
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liteit is een ongemakkelijke strijd tus-
sen de belofte van de lonkende poses
en dat logge lichaam dat haar in de weg
zit .

De Sculptural Nudes van Koen Hau-
ser, onlangs verkozen tot de tweede
Fotograaf des Vaderlands, zijn ook
naakt, maar hier zijn het eerder de vor-
men van hun lichamen (en hun kap-
sels) die de aandacht trekken. De aan-
dacht voor de pure vorm wordt bij een
van de naakten nog sterker doordat de
fotograaf er rondom stukken vanaf
heeft gesneden. We worden de foto
binnengezogen door de schoonheid
en meteen op afstand gezet.

Hoe onbekommerd zijn dan de wor-
tels van Jaap Scheeren, die in de vorm
van een lichaam zijn gegroeid, soms
zelfs met uitstulpsels die op geslachts-
organen lijken. En dat als staatsiepor-
tretten van een meter hoog. Hij heeft
ook zelfportretten gemaakt op on-
waarschijnlijke locaties –bovenin een
boom bijvoorbeeld - waar hij een groot
bord omhoog houdt met teksten als „I
am here. But why?”

Datzelfde zullen de mensen op Wall
Street die Anouk Kruithof heeft gepor-
tretteerd, zich ongetwijfeld ook afvra-
gen. Aan vijftig mensen stelde ze de ge-
wetensvraag: Bent u succesvol? 29 zei-
den ja, 9 nee en 10 lachten alleen maar.
Die drie ‘g ro e p e n’heeft ze per ant-
woord digitaal over elkaar heen ge-
drukt tot een digitaal groepsportret in
een drieluik.

Veel van dit werk was recent elders
te zien. Dat is geen bezwaar, integen-
deel: het bij elkaar brengen onder één
noemer heeft een toegevoegde waar-
de. Het fysieke zelf, het beschilderde,
geposeerde, bejubelde, beladen en ten
slotte afgebeelde lichaam is een onein-
dige bron van verwondering en inspi-
rat i e .Door tijdschrift Frame in Felix Merites ingerichte ruimte. Foam gebruikt het gebouw tijdelijk als expositieruime.
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