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

actueel

foto Linus Harms

20 januari jl. opende Han Steenbruggen van Museum
Belvédère met mooie woorden ‘koester de verbeelding’
‘overrompeld’ en ‘melklokaal als dynamische plek in
het Noorden’ de solotentoonstelling ‘Objects of Desire’
van Dineke Oosting (1967, Tweede Exloërmond) met
werk van de afgelopen drie jaar. Beelden en assemblages van keramiek en porselein in combinatie met
andere materialen. Een palmboom, poezen, honden
en elfjes, beeldjes uit de kringloop, gecombineerd met
steengoed of porselein. Uit hun context gehaald en
hiermee nieuwe beelden vormend. Het werk gaat over
verlangen, de relatie die bestaat tussen een ieder van
ons, kunst, de samenleving en onze verhouding met
objecten. Oosting wil steeds opnieuw haar verlangen
inlossen door nieuwe beelden te maken. Zij volgt haar
intuïtie naar andersoortige, fantasievolle beelden en
hoe die eruit zouden kunnen zien.
In ROOM is het roze site-specific werk ‘Bubblicious 2.0’
van Joyce Zwerver (1990) te zien.
In TANK de mini-expo ‘FRYSK!’ met werk van Jochem
Hamstra, Machteld van Buren, Aafke Ytsma, Anne
Feddema, Wynolt Visser, Fons Hoiting, Jan Snijder,
Harmen Abma, Sies Bleeker, Albert Oost, Tjibbe Hooghiemstra. Allemaal te zien t/m 24 februari.

foto Linus Harms

Solo Dineke Oosting
‘Objects of Desire’

fragmenten solotentoonstelling ‘Objects of desire’ Dineke Oosting

aankondiging

3 maart t/m 7 april groepstentoonstelling ‘Attitudes’
met Peter Geerts (1957), Coen Vunderink (1979), Jan
Wattjes (1981) en Henrik Kröner (1979).
In ROOM: ‘Commercial crosses’ een installatie van
Akmar (1976).

foto Linus Harms

Groepstentoonstelling
‘Attitudes’

fragment ROOM ‘Bubbeicious 2.0’ Joyce Zwerver

kijktip

‘FRYSK - 100 jaar
schilderkunst in Friesland’

foto melklokaal

Museum Belvédère nog t/m 14 april, werk van 100 kunstenaars, o.a. met: Jochem Hamstra, Anne Feddema,
Machteld van Buren, Elma Alkema, Fons Hoiting, Jan
Snijder, Albert Oost, Tjibbe Hooghiemstra.

vooraankondiging

Solo Astrid Nobel

14 april t/m 19 mei: ‘The ground from under my feet’
Astrid Nobel (Hollum,1983).

fragment TANK mini-expo FRYSK
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