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

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

melkbuzz nr.50

fragment uit solo ‘The green and bullets’ Freark van der Wal

actueel

Solo Freark van der Wal
‘The green and bullets’ 
Zondag 19 januari opende Huub Mous (kunsthistoricus 
en publicist) de fraaie en langverwachte solotentoon-
stelling van Freark van der Wal (1955, Oppenhuizen) 
‘The green and bullets’ met schilderijen en gepenseel-
de tekeningen. The Green is een selectie schilderijen 
uit het caleidoscopisch project ‘Wintertuin’, waarin 
licht, kleur, abstractie, sfeer, intimiteit en textuur  
elkaar verleiden. Bullets gepenseelde tekeningen 
waarin bloemdelen en wijzende kogels een raadsel-
achtige mixture tonen. 
 
In ROOM is de bewegende installatie ‘Pollination Field’ 
van Bart Nijboer (1990) te zien. De vlucht van een 
vallend zaadje, zwevend door de lucht, gewichtloos, 
vruchtbaar en tijdloos maar slechts voor een moment.
In TANK een mini-expo met werk van Hans Hoekstra,
Jochem Hamstra, Christiaan Kuitwaard, Ton van Kints, 
Freark van der Wal, Tjibbe  Hooghiemstra, Jan Snijder, 
Albert Oost, Harmen Abma, Martin de Jong,  
Kim Habers, Aafke Ytsma, Sies Bleeker.
Alles t/m 23 februari te zien.
 

in memoriam

Sjoerd de Vries  
1941-2020 

goed om te weten

Liefhebber van melklokaal 
We mochten weer liefhebbers begroeten. Dank! Vindt 
jij ook dat melklokaal als artist run tentoonstelling-
ruimte / podium voor hedendaagse kunst in het  
noorden steun verdiend? Wordt dan ‘Liefhebber van 
melklokaal’. Weten wat we met je delen? download de 
folder. 
 

aankondiging

‘All day every day’ 
Maurice van Tellingen
en Jelle Slof 
Van 6 maart t/m 12 april 2020 duotentoonstelling ‘All 
day every day’ van Maurice van Tellingen (1957, Hilver-
sum) en Jelle Slof (1990, Zevenhoven) te zien.  
ROOM: ‘My sweet algorithm’ videoinstallatie Lies Neve.
TANK: mini-expo Albert Oost (1968, Wijnjewoude)

ROOM: de installatie ‘Pollination Field’ Bart Nijboer
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TANK: fragment mini-expo o.a. Jochem Hamstra, Christiaan kuitwaard, Ton van Kints

Maurice van Tellingen              Jelle Slof
Wasmachine, 2013/2018                              Toiletsupplies 3, 2017                              
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