
PERSBERICHT: BUY MY DARLINGS 

Succesvol BUY MY DARLINGS krijgt vervolg met the naked edition 

De tweede editie van de eendaagse fotomarkt BUY MY DARLINGS zal op zondag 27 

juni 2021 in NDSM Fuse Amsterdam Noord plaatsvinden. Veertig gerenommeerde 

fotografen verkopen hun mooiste werk, oftewel hun darlings, rechtstreeks aan het 

publiek tijdens the naked edition. Al vanaf honderd euro zijn onder meer originele 

prints, foto’s in editie en fotoboeken te koop. De entree is gratis. 

‘Na een barre winter hebben we grote behoefte aan kunst, cultuur, fotografie en elkaar 

ontmoeten. En er is huidhonger. Daarom the naked edition. Prachtige naaktbeelden, de 

kunst van suggestie, zomers bloot en figuurlijk naakt’, aldus Martijn van de Griendt, 

fotograaf en initiatiefnemer van de fotomarkt. 

Er is werk te zien van: Paul Bellaart, Jesse van den Berg, Geert Broertjes & Lotte 

Bronsgeest, Paul van Bueren, Maria Dabrowski, Simon Duijs, Jasmijn Duterloo, Eric van 

den Elsen, Tara Fallaux, Marc Faasse, Jet van Gaal, Martijn van de Griendt, Jasper 

Groen, Marc de Groot, Emilie Hudig, Bibi Joan, Femke Anne Kamphuis, Hans de Kort, 

Maarten Kools, Christian van der Kooy, Sandrine Le Goff & Jessica Kersten, Sevilay 

Maria, Lidewij Mulder, Mischa Oréo, Anneloes Pabbruwee, Ehlana Polgara, Lana Prins, 

Femke Reijerman, Maarten van Schaik, Wouter Stelwagen, Cornelie Tollens, Marcel 

Veldman, Cissie van der Ven, Mo Verlaan, Vinny Vlemmix, Dylan van Vliet, Prins de Vos 

en Neeltje de Vries. 

Martijn van de Griendt en collega fotograaf Tara Fallaux organiseerden in 2020 de 

markt voor het eerst. Het bleek een schot in de roos. Er kwamen honderden bezoekers 

en elke fotograaf verkocht werk. ‘Met BUY MY DARLINGS laten we het publiek 

laagdrempelig kennismaken met hedendaagse fotografie en bieden we fotografen een 

platform om hun werk te verkopen’, aldus Tara Fallaux. ‘We hopen dat het publiek dit 

jaar net zo enthousiast reageert en ook weer met een mooi werk naar huis gaat.’ 

BUY MY DARLINGS, the naked edition, is op 27 juni gratis te bezoeken van 11 tot 18 

uur in NDSM-Fuse op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord (T.T. Neveritaweg 66). Elk 

kwartier gaat de pont vanaf het CS, parkeren kan voor 1,40 op het NDSM-terrein. 

Meer informatie via www.buymydarlings.nl / www.instagram.com/buy_my_darlings/ 
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Noot voor de redactie: 

De organisatie is in handen van Tara Fallaux en Martijn van de Griendt. Documentaire 
fotografen/filmmakers met een lange staat van dienst. 

Voor persvragen en -verzoeken:  

Martijn van de Griendt: 06 54600317  

Tara Fallaux: 06 26120180 
 
e-mail: info@buymydarlings.nl 
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