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melkbuzz nr.30

melklokaal is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst
op de grens van kunstenaarsinitiatief en galerie.

actueel

Groepstentoonstelling
‘A portrait show’
T/m 15 oktober groepstentoonstelling ‘A portrait
show’. Een breed spectrum aan portret ‘vertalingen’.
Van droomportretten, systematisch en gedetailleerd
werk met Bic pen tot remakes van het werk van
‘Bauhaus’ oma, objectcollages, werk gebaseerd op
jeugdherinneringen, documentaire fotografie en conceptueel vertaalde (zelf)portretten. Met: Elma Alkema, Manu Baeyens, Ryszard Bolechowski, Machteld
van Buren, Anne Feddema, Jochem Hamstra, Fons
Hoiting, Tjibbe Hooghiemstra, Maria Jager, Henrik
Kröner, Tryntsje Nauta, Astrid Nobel, Dineke Oosting,
Wynolt Visser, Aafke Ytsma.
In ROOM: de installatie ‘You and I’ van Vogelsang/Oost.

leuk om te weten

Deelname aan de eerste editie van kunstbeurs Art
Noord in Museum Belvédère was succesvol. We zijn
trots onze kunstenaars daar te hebben kunnen
presenteren in een stand en met solopresentaties.
Er zijn mooie aankopen gedaan.
De 12 ‘BLIND EDITIONS’, gesloten gesigneerde luxe
dozen met elk een uniek kunstwerk van de gepresenteerde kunstenaars die men ONGEZIEN kon kopen,
zijn allemaal verkocht.
Bedankt bezoekers en kopers. Zonder jullie geen Art
Noord. Drie fraaie doeken van Henrik Kröner blijven
nog een tijdje hangen in het museum Belvédère.
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fragmenten uit ‘A portrait show’

aankondiging

Duo-tentoonstelling
Oponthoud op doortocht II
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Van 22 oktober t/m 26 november laten Tjibbe Hooghiemstra en Arno Kramer nieuw en recent schilderijen
en tekeningen zien. We hebben aldoor de neiging om
ons te concentreren op de bestemming en vergeten
daardoor vaak de ruimte ertussenin.
In ROOM: ‘Godchildren of Enantios’ video animaties
van Alice Maher (1956) een veelzijdig Iers kunstenaar.
Mythes, magie, folklore en herinnering spelen een
cruciale rol in haar werk.

vooraankondiging

3 t/m 24 december
Jan Snijder / Koos vd Sloot

In ROOM: Lineke Hansma
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