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

actueel

Lust(rum) 5 jaar melklokaal!
sexy groepsshow

foto’s Linus Harms’s

Tot en met 17 november viert melklokaal haar 5-jarig
bestaan met de spannende, prikkelende en sexy show
‘Lust(rum) 5 jaar melklokaal!’ met veelal nieuw werk
van 72 kunstenaars die de afgelopen jaren in de
artist-run tentoonstellingsruimte te zien waren. Alles
binnen formaat 50x40. Van schilderij, tekening, ets en
schetsboekje tot mini-projectie, video, fotografie en
sculptuur. Van conceptueel tot realistisch expliciet.
Een lust voor het oog!
In ROOM is de verrassende walk in collage LightDarkroom van Lineke Hansma te zien en in TANK is
de prachtige tekening installatie van Jan van Rossum
wegens succes verlengd! Alles t/m 17 november.

leuk om te weten

Sies Bleeker aangekocht
voor Museum Belvédère

Met hulp van particuliere steun heeft Museum Belvédère een werk van Sies Bleeker (1941-2014) toe kunnen voegen aan haar collectie. melklokaal is trots
en blij dat dit prachtige werk, wat te zien was in onze
stand op Art Noord, is aangekocht. Nu te zien in de
tentoonstelling 15 jaar Museum Belvédère.

fragmenten lust(rum) show

Vrijdagavond 18 oktober jl. vond het (openings)feest
‘Lust(rum) 5 jaar melklokaal!’ plaats. Wim van Krimpen sprak over o.a. kunst kopen, het maakt je gelukkig,
fan te zijn van melklokaal en verlootte een werk van
Anton Rinzema (vriend van Sjoerd de Vries) uit eigen
collectie.
Sjimmie Veenhuis ‘markeerde’ met het vloertape werk
‘Shuffle’ een dance area en draaide sexy platen. Er
werd gedanst en gesjanst, gegeten, gedronken en
gediscuseerd. Dank alle kunstenaars voor jullie betrokkenheid. Dank iedereen voor de warme felicitaties,
bloemen, de zorgvuldig gekozen (handgemaakte)
cadeaus. Kortom een onvergetelijke avond!

foto Linus Harms

Onvergetelijk lust(rum) feest

ROOM: walk in collage ‘Light-darkroom’ van Lineke Hansma

aankondiging

foto’s melklokaal

‘Settings’ solo Aafke Ytsma

Vanaf 24 november t/m 22 december is de solo
‘Settings’ van Aafke Ytsma (1988, Voorburg) met nieuw
werk en werk van de afgelopen jaren te zien.
ROOM:‘Going Nowhere’, video installatie Thijs Linssen.
TANK: mini-expo ‘NY Reflections‘ Martin de Jong.

melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven

