
        

     MARIJN DE JONG 
 16 - 22 november Tweede Laurierdwarsstraat 1, Amsterdam 

 Keukenmuis, gelatine zilverdruk 40x30cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 
 (speciale pop up editie: 25x20cm, editie 25, € 350 excl. lijst) 

Marijn de Jong (Rotterdam 1975) fotografeert de stad met een speciale waardering 
voor het ‘gewone’ alledaagse leven. Hij maakt portretten van anonieme 
voorbijgangers op straat, van zijn kennissen, vrienden en geliefden en van dieren. 
Daarnaast fotografeert hij straten, gebouwen, luchten en objecten. 

De Jong werkt met een analoge camera, van de negatieven maakt hij hoogwaardige 
zilvergelatine afdrukken in zijn donkere kamer. Door het papier langer of korter te 
belichten en te spelen met het contrast tussen zwart en wit kan de sfeer en de 
uitstraling van de foto beïnvloed worden. Iedere afdruk wordt handmatig belicht en 
ontwikkeld en is daarom uniek.  
De papiermaat van de afdrukken is 30x40cm, met daarin variërende beeldmaten.  

De lijst (50x60cm) is met passe-partout, editie 7 (+2ap), € 1.250 

Meer informatie: Brinkman & Bergsma, info@jackobrinkman.nl, 06-24282301 



 

Twee mensen, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Drinkwater, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 

 

Binnenruimte, gelatin silverprint 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Rinske, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 

 

Deken, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Mijn vader en mijn broer, gelatine zilverdruk 30x40cm 
editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



       

      Noor, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



      

     Vergaderstoel, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



   

 

Schaduw van een man, gelatine zilverdruk 30x40cm 
editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



         

        Julie, gelatine zilverdruk 30x40 cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Berlin, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Rinske, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Cato, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Bij de Esch, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Aegidiusstraat, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Bed, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Van Brienenoord, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Noor, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



            

           Zelfportret, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Chris, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



 

Leo, gelatine zilverdruk 30x40cm, editie 7 (+2ap), € 1.250 incl. lijst, incl btw 



Marijn de Jong (Rotterdam 1975) Fotografeert de stad met een speciale waardering voor het ‘gewone’ 
alledaagse leven. Hij maakt portretten van anonieme voorbijgangers op straat, van zijn kennissen, 
vrienden en geliefden en van dieren. Daarnaast fotografeert hij straten, gebouwen, luchten en 
objecten. 

De Jong maakt zijn werk met analoge camera, van de negatieven maakt hij hoogwaardige 
zilvergelatine afdrukken in zijn donkere kamer. Door het papier langer of korter te belichten en te 
spelen met het contrast tussen zwart en wit kan de sfeer en de uitstraling van de foto beïnvloed 
worden. Iedere afdruk wordt handmatig belicht en ontwikkeld en is daarom uniek.  
De papiermaat van de afdrukken is 30x40cm, met daarin variërende beeldmaten.  

De lijst (50x60cm) is met passe-partout, editie 7 (+2ap), € 1.250 

Meer informatie: 
Brinkman & Bergsma 
info@jackobrinkman.nl 
06-24282301 


