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Nieuwe tentoonstelling 

Mous Lamrabat – Blessings from Mousganistan 

28 mei - 12 oktober 2022 

Foam presenteert met trots Blessings from Mousganistan, een soloten-

toonstelling met werk van de autodidactische fotograaf Mous Lamrabat 

(Marokko, 1983). Hoop en schoonheid staan centraal in het werk van 

Lamrabat. Zijn foto’s zijn surrealistisch, soms subtiel provocerend, maar 

altijd kleurrijk en speels. Het werk van Mous Lamrabat prikkelt en laat 

soms een confronterende samensmelting zien van de verschillende 

werelden waarin hij opgroeide. Hierbij gebruikt de kunstenaar esthetiek 

en humor om krachtige, nieuwe verhalen te creëren rondom gevoelige 

onderwerpen zoals racisme, religie en vrouwenrechten. In Blessings 

from Mousganistan verkondigt de fotograaf een boodschap van liefde 

door middel van een kleurrijke en eclectische visuele ervaring. 

 

Blessings from Mousganistan 

De wereld van Mous Lamrabat is een plek waarin mensen elkaar vredig 

liefhebben, ongeacht hun afkomst of ambities. Dit is de ervaring die de 

kunstenaar wil overbrengen in de tentoonstelling Blessings from 

Mousganistan: je stapt in de fascinerende utopie die de kunstenaar heeft 

gecreëerd binnen het museum van Foam. Hij vraagt en dwingt soms de 

bezoeker om anders naar de beelden te kijken. Zoals naar de enorme 

lensvormig afgedrukte samengevoegde beelden (superimpose-techniek) 

of de vacuüm getrokken portretten rond een Nike-logo en de iconische 

“M” van McDonalds, die de fotograaf in zijn beeldtaal heeft verwerkt. 

Door deze bekende symbolen en beelden te vervormen, deconstrueert 

Lamrabat het idee over wat “normaal” is. Wat eerst uit bekende kleuren 

en vormen bestond, is nu veranderd en opnieuw gedefinieerd door de 

kunstenaar. In deze tentoonstelling biedt Lamrabat de bezoeker de kans 

om het werk van dichtbij te zien in een intieme setting. In het laatste 

deel van de tentoonstelling sieren universele gebedsvlaggen met 

liefdevolle beelden de ruimte. Deze installatie is zijn reactie op de con-

tinue vluchtelingenstroom vanuit alle delen van de wereld. Daarmee wil 

Lamrabat ons nog eens duidelijk maken hoe belangrijk het is dat we er 

zonder onderscheid voor elkaar moeten zijn, ongeacht kleur of afkomst.  
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over de fotograaf 

Mous Lamrabat is geboren in het noorden van Marokko en groeide 

op in Vlaanderen, België. Na zijn studie Interior Design aan de Konin-

klijke Academie voor Schone Kunsten in Gent is hij zich verder zelf 

gaan toeleggen op fotografie. Zijn werk wordt interna*onaal gepubli-

ceerd in *jdschri+en zoals Vogue, Esquire, Stylist Magazine en vele 

andere. In 2020 was Mous onderdeel van de groepstentoonstelling 

Just Pictures, samengesteld door Antwaun Sargent, en in 2021 had hij 

een solotentoonstelling in het FOMU in Antwerpen. Mous Lamrabat 

wordt vertegenwoordigd door Lo+ Art Gallery in Casablanca, Marok-

ko. 

Foam Fotografiemuseum Amsterdam · Keizersgracht 609 · Amster-

dam, 1017 DS, www.foam.org     

 

 

 

 

 

Programma 

14-5-22  100 jaar fotobond in Amersfoort 

16-5-22    Algemene Afdelingsvergadering (AAV).  

 

 

 

 


