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melkbuzz nr.33

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

actueel

Groepstentoonstelling
‘Parallel’

foto’s Linus Harms

Een goed start van 2018! In een lekker druk melklokaal
opende zondag 21 januari jl de groepstentoonstelling
‘Parallel’ met nieuw werk van: Walter Baas, Irene Berdine de Boer, Arjan van Es, Wouter Nijland en Joyce
ter Weele. In ’Parallel’ brengt melklokaal het werk van
deze vijf kunstenaars samen waarin evenwijdige overeenkomsten in tijdsbeleving en herhaling een rol spelen, hetzij conceptueel of juist op een vrije manier.
In ROOM een installatie van Auke Kraak. Kunstenaar
en zijn tuin. Zijn tuin en kunst.
In TANK zijn o.a. verschillende ‘black beauty’s’ te zien
van: van Ton van Kints, Jan Snijder, Wouter Nijland,
Dave Meyer en Coen Vunderink. Alles t/m 25 februari.

aankondiging

Tentoonstelling
‘Minimal Masters’

fragmenten uit de groepstentoonstelling ‘Parallel’

foto Linus Harms

4 maart t/m 8 april: ‘Minimal Masters’ met werk van
Harmen Abma (1937-2007) en Sies Bleeker (19412014), i.s.m. de erven en Stichting Beeldende Kunst/
Harmen Abma, nalatenschapsbeheerder van Sies
Bleeker Minke Postma en Fred Wagemans. Deze
‘meesters’ uit Friesland mogen voor melklokaal niet
ontbreken in het jaar 2018.

goed om te weten

melklokaal heeft als doel eigentijdse hoogwaardige en
prikkelende tentoonstellingen te maken met een rijk
aanbod van regionale maar ook nationale kunstenaars.
melklokaal ontvangt geen subsidies en wordt gefinancierd uit private middelen en giften, naast een tomeloze inzet.
Als liefhebber ondersteun je niet alleen melklokaal
als podium voor hedendaagse kunst in het noorden
maar ook het klimaat voor en de zichtbaarheid van de
kunstenaars die we tonen. Word ook ‘liefhebber van
melklokaal’! Weten wat we met je delen, meer info of
meedoen? download folder

ROOM: installatie van Auke Kraak

foto melklokaal

liefhebbers van melklokaal

vooraankondiging

Solotentoonstelling
Coen Vunderink
15 april t/m 20 mei.

fragment mini-expo in TANK
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