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

actuele update

solo Machteld van Buren
‘Quantum jump’ verlengd!

De in het voorjaar door corona uitgestelde indrukwekkende solotentoonstelling ‘Quantum jump’ van Machteld
van Buren die nu te zien is in melklokaal wordt verlengd
t/m 20 december! Kleinste deeltjes in de fysica zijn tot
veel in staat. Ze maken ogenschijnlijk een sprong als het
gaat om het uiterst snel verplaatsen van energie. Het
begrip quantum jump roept de juiste associaties op om
de nieuwe schilderijen van Machteld van Buren (1965)
te duiden: speels en onverwacht, complex en energiek,
chaotisch en beweeglijk.
In ROOM is de installatie ‘The Elementary Spaces
Between Bubbles’ van Eiko Ishizawa (1981, JP/NL) te
zien, waarbij het Japanse begrip ‘ma’ negative space
invulling krijgt. In TANK de mini-expo ‘de kleur van kleur’
met fraaie ei-tempera schilderijen van Beppie Gielkens
(1942). Allemaal nog t/m 20 december te zien. Door de
aangescherpte coronamaatregelen is melklokaal t/m 18
november alleen op afspraak te bezoeken. Bel of mail!

leuk om te weten

fragment uit de solo ‘Quantum Jump’ van Machteld van Buren

fragment TANK mini-expo Beppie Gielkens

kleine publicatie
bij ‘Quantum jump’

nominatie voor
Aafke Ytsma

foto’s Linus Harms

Omdat er, ivm de coronamaatregelen, geen officieel
openingsmoment was met een inleiding, is er een mooie
kleine handgebonden publicatie in een beperkte oplage
(75) verschenen bij de solo ‘Quantum jump’, met tekst
van filosoof Arnold Ziegelaar. 15 exemplaren zijn uniek
bewerkt door Machteld van Buren. Verkrijgbaar in melklokaal. Prijs: 7,50 euro. Specials 15,- euro. OP=OP!
fragment ROOM installatie van Eiko Ishizawa

Aafke Ytsma is genomineerd voor de Koninklijke prijs
voor vrije schilderkunst 2020. Gefeliciteerd Aafke!

aankondiging update

De in december geplande solotentoonstelling ‘Kuierljocht/Wandellicht’ met nieuw werk van Anne Feddema
wordt verplaatst naar januari 2021.
ROOM: fotoloop ‘29771 days’, Walter Baas.
TANK: mini-expo ‘shifting patterns of sunlight’, Walter
Baas.

foto melklokaal

solo Anne Feddema
‘Wandellicht’ verplaatst
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