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

actueel

Zondag 6 juni jl. is de solotentoonstelling ‘Transition’
met recent en nieuw werk van Martin de Jong (1963,
Heerenveen) informeel van start gegaan. Zijn laatste
bezoek aan de stad New York zorgde voor een zoektocht naar het beeld van de stad zoals het voelt en niet
langer alleen zoals het zichtbaar is. Een nieuwe werkelijkheid waarbij de compositie van bebouwing wordt
afgebroken en opnieuw ingericht.
En plein air werkt De Jong onder andere op de iPad.
De eerste aanzet, de dynamiek van de plek voelen en
vangen als onderzoek. In de stilte van het atelier
ontstaan de doorwerkte schilderijen.
Bij de solo is een bijzondere publicatie verschenen in
een genummerde en gesigneerde oplage van 100,
waarvan 10 special editions met originele tekening.
Verkrijgbaar in melklokaal. OP=OP!
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Solo Martin de Jong
‘Transition’

fragment uit de solo ‘Transition’ van Martin de Jong

goed om te weten
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In ROOM is de installatie ’GRIDS’, Art van Triest (1983)
te zien. Centraal in zijn werk staat de menselijke neiging om onze fundamentele angst en onzekerheid
te bezweren met een ordening, een systeem. Hij beschouwt dit als een coping mechanisme: een poging
om vat te krijgen op de wereld om ons heen, die voortkomt uit een diepe behoefte aan controle, of de illusie
van controle.
In TANK is de ontroerende installatie ‘In your head’ van
Monique Vogelsang (1970) te zien, die o.a. een jaar lang
haar vader (met alzheimer) vastlegde in 52 portretten,
een soort cartografie van gevoelens, een mentaal landschap. Alles t/m 11 juli.
de installatie GRIDS van Art van Triest

melklokaal open
zonder afspraak!

Zomerstop!
12 juli t/m 4 september
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Door de versoepelingen van de coronamaatregelen
is het weer mogelijk melklokaal te bezoeken zonder
afspraak, op de vrijdag en zondag van 13-17 uur.
Natuurlijk volgen we de richtlijnen daarbij. Welkom
dus!

fragment ‘In your head’ van Monique Vogelsang
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