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

solo Akmar 
‘ECHO’  
Op zondag 25 april jl opende informeel en coronaproof  
de spannende solotentoonstelling ‘ECHO’ van Akmar 
(1976, Groningen). Een verzameling bestaande en  
nieuwe werken over gedaanteverandering, het proces  
van het vervormen van het evenbeeld. Oorsprong, de  
verandering en het patroon zijn kern thema’s in het  
multidisciplinaire werk van Akmar waar schijn en  
werkelijkheid door elkaar heenlopen. 
  
In TANK zijn de prachtige nieuwe ‘tekeningen 2020’  
van Arjan van Es (1969) te zien die aftastend, dwalend 
met ogen en krijt zijn eigen gezicht in de spiegel louter 
als vertrekpunt neemt.  
In ROOM is de beweegbare installatie ‘roundabout’ van 
Albert Oost (1968) te zien, over de turbulente tijd van  
nu voor melklokaal en hem persoonlijk.
Alles t/m 30 mei.

goed om te weten 

melklokaal weer open 
zonder afspraak!
Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is 
weer mogelijk melklokaal te bezoeken zonder afspraak,  
op de vrijdag en zondag van 13-17 uur. Natuurlijk volgen 
we de richtlijnen daarbij. Welkom dus! 
 

weer ‘milk and cookies’  
event op de planning!
Wanneer alles de goede kant op gaat met de huidige  
corona situatie, hopen we in september/oktober weer 
een ‘milk and cookies’ avond event voor onze liefhebbers 
te organiseren. Er staat weer iets heel tofs op de plan-
ning! Meer info volgt tzt. 

 
aankondiging 

solo Martin de Jong
‘Transition’  
Van 6 juni t/m 11 juli 2021 is de solotentoonstelling  
‘Transition’ met nieuw werk van Martin de Jong (1963)  
te zien. Bij de solo verschijnt een bijzondere publicatie  
in beperkte oplage.
ROOM: installatie ’GRIDS’, Art van Triest (1983).
TANK: project ‘In your head’, Monique Vogelsang (1970). 

fragmenten uit de solo ‘ECHO’ van Akmar

fo
to

’s
  L

in
us

 H
ar

m
s

fragment mini-expo ‘tekeningen 2020’ van Arjan van Es
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de beweegbare installatie ‘roundabout’ van Albert Oost
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