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

actueel

Solotentoonstelling 
‘Fifty shades of paint’ 
Zondag 25 november jl. opende, in het donker, lief-
hebber Sietso Jan Nanninga op geheel eigen wijze de 
solotentoonstelling ‘Fifty shades of paint’ van Albert 
Oost, waarin nieuwe en recente schilderijen, werk op 
papier, assemblages te zien zijn en Oost tevens zijn 
50ste verjaardag viert. In ROOM is de installatie ‘Battle 
of the fetisj’#2 , een re-enactment van werken uit 1998 
van Albert Oost te zien en in TANK een mix aan werken 
uit verschillende periodes. Allemaal t/m 23 december 
te zien. 
Aansluitend aan de opening van ‘Fifty shades of paint’  
vond er een kunstenaarsdiner in melklokaal plaats met 
25 seats. Het diner, verzorgd door Hanny en Nynke, 
was heerlijk, de sfeer en de gesprekken geweldig!  
Iedereen bedankt voor alle felicitaties (via post, mail en 
telefoon), aanwezigheid en mooie cadeaus!

Dirk van Ginkel had voor de Leeuwarder Courant een 
uitgebreid gesprek met Albert Oost. Lees interview

leuk om te weten

Artist talk ‘Time-Based’
tijdens milk and cookies 
De ‘milk and cookies’ verdiepingsavond van 2 novem-
ber jl. die in het teken stond van een artist talk met 
Martijn Schuppers & Aart Rudolphy over de tentoon-
stelling ‘Time-based’, olv moderator Margo Slomp van 
het Frank Mohr Instituut, was interessant en geslaagd.
 

aankondiging

Solotentoonstelling  
Dineke Oosting  
Van 20 januari t/m 24 februari 2019 is de solotentoon-
stelling ‘Objects of Desire’ van Dineke Oosting (1967, 
Tweede Exloërmond) te zien. 
In ROOM: ‘Bubblicious 2.0’ een site-specific werk van 
Joyce Zwerver (1990). 
 

voor in de agenda

melklokaal is gesloten  
van 24 dec t/m 18 jan!
Rond de feestdagen, jaarwisseling en ivm opbouw 
nieuwe tentoonstelling gesloten voor bezoekers. We 
wensen iedereen alvast een goede jaarwisseling toe!
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