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

actueel

zomerstop!
nog t/m 5 september

foto melklokaal

Nog even geduld tot 6 september. Het wordt een spannend nieuw seizoen, waarin niets zeker is. melklokaal
pakt vol goede moed het lopende programma na de
zomerstop weer op met o.a. drie geweldige solo’s.
De RIVM-richtlijnen blijven van kracht en we reinigen
intensief deurkrukken, trapleuningen en sanitair.

goed om te weten

openingen nieuwe stijl
(coronaproof) melklokaal

Wel eens oog in oog gestaan met ‘Boohh’ van Olger, op het toilet?

Er zullen geen geconcentreerde openingsmomenten (die
altijd zeer druk bezocht werden) meer zijn op het bekende vaste tijdstip. In plaats daarvan is er een openingsmiddag van 13-17 uur, zodat iedereen beter verspreid
kan komen kijken en je de kunstenaar(s) ook beter kunt
spreken. Wanneer het toch te druk wordt, moet je wellicht even buiten wachten.

aankondiging

Van 6 september t/m 11 oktober is in alle ruimtes van
melklokaal de solotentoonstelling ‘Overlook(ed)’ van
Jan Snijder (Surhuisterveen,1960) te zien. Een overzicht
met nieuw, ouder en nooit eerder getoond werk (schilderijen, tekeningen, video) want Jan wordt 60! ‘There will
be an exploration of image and sound celebrating the
hidden, the lost, the unusual and the invisible’.
ROOM: ‘No house, no housekeeper’ videowerk van Jan
Snijder. TANK: Jan Snijder, werken op papier.

foto melklokaal

‘Overlook(ed)’
solo Jan Snijder

z.t., 2020, pigment en binder op doek, 73x60, Jan snijder

vooraankondigingen

solo Machteld van Buren

foto melklokaal

18 oktober t/m 22 november 2020 is de, door corona
uitgestelde, solotentoonstelling ‘Quantum jump’ van
Machteld van Buren (1956) te zien.
ROOM: Eiko Ishizawa (1981).
TANK: mini-expo Beppie Gielkens.

solo Anne Feddema

Van 29 november t/m 20 december 2020.
ROOM: video-installatie Walter Baas.
TANK: mini-expo Walter Baas.

Machteld van Buren, acryl/markers op doek.
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