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

actueel

Solotentoonstelling 
Wouter Nijland 
2 juni opende collega Jan van der Til de solo ‘RUOWTE 
DLYANN‘ van Wouter Nijland (Woldendorp,1980) die 
volgens aleatorische werkwijze is ingericht. Op het 
eerste oog zou je het niet zeggen, maar het werk van 
Wouter Nijland hangt van toevalligheden aan elkaar. 
Letterlijk. Net als het dagelijkse leven, zijn belangrijk-
ste inspiratiebron. Maar wat is toeval voor Wouter? Hij 
onderscheidt drie begrippen: statistiek is volgens hem 
voor de controlfreaks, het lot voor de religieuzen en het 
toeval is voor de spelende mens. 
In ROOM ‘Disrupted Development’ rauw en direct werk 
van Jeffry Koopman (1977).’ Disrupted Development’ 
verwijst naast de door interne en externe omstandig-
heden gehinderde ontwikkeling, ook naar het grillige 
maakproces.
In TANK mini-expo ‘De Zee’ van Jochem Hamstra, on-
derdeel van het project ‘Ryzji yn it Frysk’, met assem-
blages en portrettekeningen. Alles t/m 7 juli te zien.

leuk om te weten

Mooie verdiepingsavond 
‘Ryzji yn it Frysk’  
Het was een mooie ‘Vodka (no milk) and cookies’ 
verdiepingsavond 24 mei jl., in het teken van de pre-
sentatie van limited edition bundel ‘Ryzji yn it Frysk’ 
met vertaalde gedichten van de Russische Boris Ryzji 
(1974-2001). Ira Judkovskaja (artistiekleider Tryater) 
nam het eerste exemplaar in ontvangst en droeg voor 
in het Russisch, Eeltsje Hettinga (Dichter fan Fryslân) 
in het Fries. Er werd geproost met Wodka, Prjanik en 
haring gegeten én de portrettekeningen Ryzji en as-
semblageserie ‘De zee’ van Jochem Hamstra was te 
zien. Er zijn nog een beperkt aantal exemplaren van de 
bundel beschikbaar.  

in memoriam

Zoltin Peeter (1943-2019)

aankondiging

Solotentoonstelling 
Jochem Hamstra 
8 september t/m 13 oktober Residu‘ solo van  
Jochem Hamstra (Heerenveen, 1962).
ROOM: een installatie van Monique Vogelsang 
TANK: Mini-expo Jan van Rossum  
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fragment solotentoonstelling van Wouter Nijland
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2017: Zoltin Peeter werkt aan MELKKANROOMKON in ROOM 
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fragment ROOM ‘Disrupted Development’ van Jeffry Koopman
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