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

actueel

Groepstentoonstelling  
‘Attitudes’  
3 maart jl opende, onder flinke belangstelling, de 
groepstentoonstelling ‘Attitudes’ met nieuw werk van 
Peter Geerts (1957), Coen Vunderink (1979), Jan Wat-
tjes (1981) en Henrik Kröner (1979). Vier kunstenaars 
die elk met hun eigen temperament en compromis-
loze houding de schilderkunst onderzoeken, met een 
verlangen naar een nieuwe mentale ruimte. Primeur 
is dat het werk van Jan Wattjes voor het eerst in Fries-
land te zien is. Jan Wattjes groeide op in Heerenveen, 
maar woont en werkt nu in Den Haag.
In ROOM is de intrigerende installatie ‘Commercial 
Crosses’ van Akmar (1976) te zien.  
In TANK werk van o.a. Peter Geerts, Coen Vunderink, 
Jan Wattjes, Henrik Kröner, Jan Snijder, Jochem Ham-
stra, Harmen Abma, Pim Tieland en Albert Oost.  
Alles t/m 7 april te zien. Mooie recensies over ‘Attitu-
des’ zijn te downloaden en te lezen op de site onder 
‘nieuws’.

voorintekening

Bibliofiele uitgave
Boris Ryzji in het Fries 
In mei wordt tijdens de ‘vodka and cookies’ (no milk) 
verdiepingsavond de tweetalige (NL-FRY) bibliofiele 
uitgave ‘Ryzji yn it Frysk’ gepresenteerd. In het Fries 
vertaalde gedichten van de Russische Boris Ryzji 
(1974-2001) door Eeltsje Hettinga met getekende Ryzji 
portretten door Jochem Hamstra. De fraaie handge-
bonden uitgave verschijnt bij Stichting Cepher in een 
limited edition van 100 gesigneerde exemplaren. Prijs 
40 euro. Intekenen op een exemplaar kan ovv ‘Ryzji’ 
via: info@melklokaal.nl OP=OP!

aankondiging

Solotentoonstelling 
Astrid Nobel 
14 april t/m 19 mei solotentoonstelling ‘The ground 
from under my feet’ van Astrid Nobel (Hollum,1983).
In ROOM: ‘Suspended Nature’ Thijs Linssen (1987).

vooraankondiging

Solo Wouter Nijland 
2 juni t/m 7 juli: Wouter Nijland (1980, Woldendorp).  
ROOM: Jeffry Koopman (1977).     
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fragmenten groepstentoonstelling ‘Attitudes’
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REEK ÚT MOSKOU

Se hawwe it dreech dêr, op ’e Frânske kant: 
wy frette de hynders op of wy gean dea. 
...Do kaamst en seachst – hiel Moskou brânt, 
mei dyn triomf dy’t yn dat fjoer ferfleant. 
Letter silsto, iensum, âld en ôfdien, 
dyn beklach dwaan tsjin de blauwe see: 
‘Yn ’e jiske lein… Wat in fik dat wie! 
Mar wêrom, dêrfan hien’ wy gjin idee. 
Doarsten wy soks ek? Parys ta see fan fjoer – 
al ús tuorren, parken en wenwiken? 
Jou dan andert, see, wêrom joust gjin lûd? 
Ik rin wol lyk, mar kin ’t net begripe...’ 
 
Oant op ’t heden brekt de Europeaan 
dy’t de reek út Moskou wer rûke moat 
him de kop...

Wat ús noedet en ynbaarnt
wat soe dat folk dêrfan witte doch?  
 
 
1996

ROOK UIT MOSKOU

Het is tobben daar, aan de Franse kant: 
we gaan dood of we eten de paarden op. 
...Je kwam en je zag – heel Moskou brandt, 
en je zege gaat in die vlammen op. 
Je zult later, eenzaam, der dagen zat, 
je beklag doen tegen de blauwe zee: 
‘In de as gelegd... Wat een brand was dat! 
Maar waarom, daarvan hadden we geen idee. 
Zouden wij dat durven, Parijs in de fik – 
onze torens, parken, ons woongebied? 
Geef dan antwoord, zee, waarom zeg je niks? 
Mijn verstand is goed, maar ik snap het niet...’ 
 
Top op heden breekt de Europeaan 
die de rook uit Moskou weer ruiken moet 
zich het hoofd...

Hoe kunnen die lui verstaan
wat ons bezighoudt, wat ons branden doet?

1996
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Fryske oersetting  

EELTSJE HETTINGA
 
mei portretten troch

JOCHEM HAMSTRA

 
gedichten fan 

BORIS RYZJI

Mock up uitgave ‘Ryzji yn it Frysk’

fragment ROOM ‘Commercial Crosses’ Akmar.
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