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

actueel

project-tentoonstelling 
SKIMER
Deze project-tentoonstelling, ism Tresoar, is nog te 
zien tot en met 24 april 2015.  
Vijf Friese kunstenaars Heleen Haijtema (beeldma-
ker), Grytsje Klijnstra (concept/taal), Tryntsje Nauta 
(beeldend kunstenaar/fotograaf), Grytsje Schaaf 
(dichter) en José Witteveen (beeldend kunstenaar) 
reisden, in opdracht van Tresoar, drie weken lang 
door IJsland. Ze verbleven op afgelegen plekken, in 
kleine vissersdorpen en afgelegen cottages om er 
het vulkanische ‘heitelân’ te vangen in beeld en taal. 

Achtergrondinformatie over het project SKIMER lees 
je in het artikel ‘Alles is mogelijk in de schemering 
van het noorden’ van Simon Halink op de Moanne.
Lees artikel 

Bij de installatie ‘sa is de see | ik wie in goede 
fangst’ van Grytsje Schaaf met klanklandschap is 
ook een limited edition leporello met het gedicht  
‘sa is de see | ik wie in goede fangst’ verschenen. 
Genummerd en gesigneerd verkrijgbaar tijdens  
SKIMER voor 12,50 euro.

in voorbereiding

solo-tentoonstelling 
Albert Oost
Met de tentoonstelling ‘nieuw werk’ toont Albert 
Oost (1968) schilderijen en assemblages van de  
afgelopen 2 jaar. 
De schilderijen van Albert Oost komen voort uit een 
metaliteit, een houding ten opzichte van verf, mate- 
riaal, gereedschap en het eerder geschilderde.
“Als ik werk weet ik niets, niets van alles wat ik ooit 
heb geleerd, ik probeer te zijn en mijn werk te doen. 
Het werk zie ik als schilderkunst die een uitdrukking 
is van zichzelf, kleur, ordening, ritme en materie.”
- Albert Oost 
Te zien van 3 mei t/m 24 mei 2015.

vooraankondiging

‘aardegroei’
Manu Baeyens
Met de solo-tentoonstelling ‘aardegroei’ laat Manu 
Baeyens (1972) schilderijen, werk op papier en  
ruimtelijk werk zien. melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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Albert Oost:  z.t. 2013,  
olieverf op linnen, 70 x50cm
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