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

actueel

duotentoonstelling 
‘Time-based’
Zondag 14 oktober jl. opende de duotentoonstelling 
‘Time-Based’ van Aart Rudolphy (Gorredijk, 1967) en 
Martijn Schuppers (Almelo, 1967) met nieuwe en  
recente schilderijen, installaties en videoprojecties.  
In het ontstaansproces en werk van beide kunstenaars 
speelt tijd een cruciale rol. Zo werkt Martijn Schup-
pers in meerdere stadia en tijdsmomenten aan zijn 
schilderijen, ook het belichten van zijn schilderijen en 
spieramen lijkt een zoektocht naar de uitbreiding van 
het schilderkunstige moment. Door o.a. verf te gebrui-
ken die oplicht in het donker ontstaan voor hem nieuwe 
schilderkunstige mogelijkheden. In de videoprojecties 
van Aart Rudolphy van de afgelopen periode kort Ru-
dolphy de tijd juist in dmv time-lapse of trekt diezelfde 
tijd uit elkaar door gebruik te maken van (super)slow-
motion opnames in zijn werk. 
In ROOM: #1607 (To L.F.) #3, een installatie van Mar-
tijn Schuppers en in TANK: mini-expo ‘Time-based’ 
gerelateerd werk, met: Harmen Abma, Ton van Kints, 
Henrik Kröner, Anook Cleonne Visser, Rainer Splitt, 
Machteld van Buren, Aafke Ytsma, JCJ van der Heide, 
Fons Hoiting, Martijn Schuppers. Alles t/m 19 novem-
ber te zien. 

aankondiging

‘Fifty shades of paint’ 
Albert Oost  
Van 25 november t/m 23 december solotentoonstelling 
‘Fifty shades of paint’ waarin Albert Oost nieuwe en 
recente schilderijen en assemblages laat zien en  
tevens zijn 50ste verjaardag viert. 

leuk om te weten

melklokaal x Art Noord 2 
Kunstbeurs Art Noord in Museum Belvédère 
is voor melklokaal en haar kunstenaars wederom  
succesvol verlopen. We ontvingen goede reacties op 
het getoonde werk van Machteld van Buren, Jochem 
Hamstra, Aafke Ytsma, Albert Oost en er zijn mooie 
aankopen gedaan. Tevens hebben we, door deelname, 
Museum Belvédère kunnen steunen. 

vooraankondiging

solotentoonstelling  
Dineke Oosting  
20 januari t/m 24 februari 2019 melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven
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