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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.56
actueel

‘Overlook(ed)’  
solo Jan Snijder
6 september jl opende informeel de prachtige soloten-
toonstelling ‘Overlook(ed)’ van Jan Snijder (Surhuister-
veen,1960) met een overzicht van nieuw, ouder en nooit 
eerder getoond werk (schilderijen, tekeningen, video) in 
alle ruimtes van melklokaal want Jan wordt 60!  
‘There will be an exploration of image and sound celebra-
ting the hidden, the lost, the unusual and the invisible’.  
In ROOM: 3 delen uit het videowerk ‘No House and No 
Housekeeper’ van Jan Snijder en in TANK: werken op 
papier en schetsboeken van Jan Snijder.  Alles t/m 11 
oktober. 

goed om te weten

openingsmiddag
Door de coronamaatregelen zijn er geen geconcentreerde 
openingsmomenten meer, maar een ‘openingsmiddag’ 
van 13-17 uur. In de praktijk even wennen, maar het ver-
taalde zich bij de soloshow ‘Overlook(ed)’ van Jan Snijder 
ook positief. Bezoekers kwamen geheel zelfregulerend 
verspreid over de middag, daardoor kon Jan Snijder  
iedereen persoonlijk spreken.  

melklokaal op instagram
Ja, eindelijk! Je kunt ons volgen en taggen op instagram.
@melklokaal #melklokaal 

aankondiging

solo Machteld van Buren
‘Quantum jump’ 
18 oktober t/m 22 november 2020 is de, door corona  
uitgestelde, solotentoonstelling ‘Quantum jump’ van 
Machteld van Buren (1956) te zien. Omdat er geen offici-
eel openingsmoment zal zijn met een inleiding, verschijnt 
er een kleine handgebonden publicatie in beperkte opla-
ge bij ‘Quantum jump’, met tekst van filosoof Arnold Zie-
gelaar, waarvan enkele exemplaren uniek bewerkt door 
Machteld van Buren. Prijs en meer info volgt nog. 
ROOM: Eiko Ishizawa (1981).
TANK: mini-expo Beppie Gielkens (1942). 

vooraankondiging

solo Anne Feddema 
Van 29 november t/m 20 december 2020. 
ROOM: foto-animatie Walter Baas.
TANK: mini-expo Walter Baas.

fragmenten uit de solo ‘Overlook(ed)’ van Jan Snijder
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In het atelier van Machteld van Buren
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