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solo Machteld van Buren
nog t/m 20 december 
Het kan nog, de indrukwekkende solotentoonstelling 
‘Quantum jump’ van Machteld van Buren bezoeken. 
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. 
Van de kleine handgebonden publicatie in een beperkte 
oplage (75) bij de solo ‘Quantum jump’, met tekst van  
filosoof Arnold Ziegelaar, zijn nog wat exemplaren ver-
krijgbaar in melklokaal. Prijs 7,50 euro. De special  
editions zijn reeds op. 

In ROOM is de installatie ‘The Elementary Spaces  
Between Bubbles’ van Eiko Ishizawa (1981, JP/NL) te  
zien, loop er doorheen en ervaar het Japanse begrip  
‘ma’. In TANK spatten in de mini-expo ‘de kleur van kleur’ 
de fraaie ei-tempera schilderijen van Beppie Gielkens  
(1942) van muur. Welkom! 

goed om te weten 

Fries Museum en UMCG  
kopen Aafke Ytsma aan
Het Fries Museum koopt drie werken aan van Aafke  
Ytsma (1988) uit de solo ‘Settings’ die in december 2019 
te zien was in melklokaal. Ook het UMCG in Groningen 
koopt twee werken van haar aan. We zijn blij en trots  
daar aan te kunnen bijdragen.

22 december t/m 15 januari
melklokaal gesloten
Samen toosten op de laatste dag van de tentoonstelling  
is helaas even niet mogelijk dit jaar. melklokaal is van  
22 december t/m 15 januari 2021 gesloten. We wensen  
al onze kunstenaars, liefhebbers, kopers en bezoekers  
bij deze alvast een goede jaarwisseling! 
 
aankondiging 

solo Anne Feddema
‘Kuierljocht/Wandellicht’  
Van 17 januari t/m 21 februari is de solotentoonstelling 
‘Kuierljocht/Wandellicht’ met nieuw werk van Anne  
Feddema (1961) te zien.
ROOM: screening fotoloop ‘29771 days’, Walter Baas.
TANK: mini-expo ‘shifting patterns of sunlight’, nieuw 
werk van Walter Baas (1963). 

fragment uit de solo ‘Quantum jump’ van Machteld van Buren
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Rijden #03, 2019, olieverf op doek, 170x120, één van de aangekochte werken van 
Aafke Ytsma

Winterjûn kat fûgel, 2020, tondo 22,5 cm, Anne Feddema
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