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

actueel

Zondag 8 september jl. opende Manuela Klerkx onder
flinke belangstelling de solotentoonstelling ‘Dat komt
er nou van’ van Jochem Hamstra (Heerenveen, 1962)
met nieuw werk, nooit eerder geëxposeerd werk en
zogenaamde ‘overschilderingen’ en sprak o.a. over
peilloze diepte, kale romantiek, het gevecht met het
leven en parallellen met Sjoerd de Vries (die ook aanwezig was).
In TANK is de prachtige tekeninginstallatie van Jan
van Rossum (1946) te zien en in ROOM de intrigerende
installatie ’Nothing can make up for’ van Monique
Vogelsang (1970) over herinneren, onthouden en vergeten. Allemaal t/m 13 oktober.

fotoLinus Harms

‘Dat komt er nou van’
Solo Jochem Hamstra

fragment solotentoonstelling Jochem Hamstra

foto Linus Harms

leuk om te weten

Zoltin Peeter geeft
postume donatie

Eerder dit jaar nam kunstenaar Zoltin Peeter (19432019) afscheid van het leven. Hij gaf melklokaal, als
belangrijk podium voor hedendaagse kunst in het
noorden, een postume donatie. Daar is melklokaal
heel dankbaar voor. Het zal volledig worden ingezet
aan het programma van melklokaal.

fragment TANK: tekeninginstallatie Jan van Rossum

evenement

4-daagse kunstbeurs in Museum Belvédère. melklokaal presenteert in een mini-solo vroeg werk van
Sies Bleeker en werk van o.a. Anne Feddema, Machteld van Buren, Fons Hoiting, Aafke Ytsma, Jochem
Hamstra, Elma Alkema, Dineke Oosting, Arjan van Es,
Wouter Nijland, Harmen Abma...
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fragment ROOM: ‘Nothing can make up for’ Monique Vogelsang

aankondiging

Lust(rum) 5 jaar melklokaal!
groepstentoonstelling

foto melklokaal

Van 20 oktober t/m 17 november viert melklokaal haar
5-jarig bestaan met een prikkelende en sexy show met
o.a. nieuw werk van meer dan 68 kunstenaars!
ROOM: de installatie Light-Darkroom van Lineke
Hansma.
vooraankondiging

Solo Aafke Ytsma

Van 24 november t/m 22 december

(detail) Spiegel, 2019, olieverf op linnen, 75x90, Aafke Ytsma
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