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

actueel

solotentoonstelling 
Hans Hoekstra  
Zondag 9 april jl. opende Frank Lisser de solotentoon-
stelling ‘Postures/poses’ van Hans Hoekstra (Gronin-
gen,1983). Lisser sprak o.a. over ‘De macht van de 
afwezigheid’ (Paul Valéry), over directe en indirecte 
waarneming, en het vermogen van kunst (net als  
muziek) om te raken en zich te onttrekken aan taal. 
Onlangs, in maart, won Hans Hoekstra de Gerrit van 
Houten 2016 publieksprijs.   
Ontmoet en spreek Hans Hoekstra tijdens een ARTIST 
PRESENT op zondag 23 april a.s. van 14 -17 uur.  
Welkom!  

In ROOM zijn nieuwe beelden van Dieke Venema (1990) 
te zien. Dieke Venema is bezig met het realiseren van 
een beeld voor Landgoed Anningahof. 
In TANK werk van o.a. Wouter Nijland, Henrik Kröner, 
Peter Geerts, Coen Vunderink, Pim Tieland, Olger, 
Machteld van Buren. Allemaal te zien t/m 14 mei.

nieuws

stand 46: melklokaal op 
Amsterdam Art Fair! 
melklokaal is uitgenodigd om deel te nemen aan de 
derde editie van Amsterdam Art Fair.  
Van 17 t/m 21 mei toont een selectie van de 50 beste 
en meest toonaangevende galeries van Nederland 5 
dagen lang de nieuwste werken van de meest spraak-
makende kunstenaars van dit moment.  
melklokaal zal op deze artistiek hoogstaande beurs 
werken presenteren van twee van haar vaste kunste-
naars: Machteld van Buren en Jochem Hamstra. 
Amsterdam Art Fair is dé reizende pop-up kwaliteits-
beurs van hedendaagse kunst in Nederland voor  
liefhebber en verzamelaar. Amsterdam Art Fair opent 
dit keer haar deuren in de Huidekoperstraat, om de 
hoek van De Nederlandsche Bank. Wim van Krimpen 
(galeriehouder, voormalig directeur van Gemeentemu-
seum Den Haag, de Kunsthal en het Fries Museum)  
is oprichter van deze kunstbeurs. 
 

aankondiging

groepstentoonstelling 
‘Natural kinds’ 
28 mei t/m 2 juli met o.a. Zoltin Peeter, Henk de Vries, 
Fons Hoiting, Anne Feddema, Coen Vunderink,  
Christiaan Drost. melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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fragment solotentoonstelling ‘Postures/Poses’ van Hans Hoekstra

ROOM: beelden van Dieke Venema 
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