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

actueel

Allerlaatste melkbuzz
van melklokaal!

melklokaal voor hedendaagse kunst stopt! Het pand is
verkocht en het huurcontract wordt niet verlengd. Na
zeven mooie, intense seizoenen met hart en ziel doet
dat pijn.
Vanaf 2014 hebben we ons gericht op een positieve bijdrage aan de actuele ontwikkelingen van de door ons
getoonde kunstenaars en op een waardevolle stimulans
voor de hedendaagse beeldende kunst in de regio.
De opstapjes die we sommige kunstenaars hebben
kunnen geven, het adviseren en bijdragen aan diverse
collecties én de doorgaans hoge bezoekersaantallen,
met legendarische openingen is een mooie gedachte.
We zijn trots op alle kunstenaars die we getoond hebben en bedanken hen, onze liefhebbers (donateurs),
verzamelaars/kopers en bezoekers hartelijk. Dank ook
aan fotograaf Linus Harms die alle tentoonstellingen
vakkundig vastlegde.
We sommen nog een keer op:
melklokaal presenteerde meer dan 82 kunstenaars in
24 soloshows, 8 duotentoonstelling,15 groepstentoonstellingen, 20 installaties, 8 videoprojecten, 8 site specifics, 7 mini-expo’s, 8 ‘milk and cookies’ verdiepings
events met: een impro/live collageconcert, 3 boeken bundel presentaties, een filmavond, een intiem
unplugged concert), een kunstenaarsdiner, 3 artist
talks, 2 excursies, 1 landelijke tekeningenmanifestatie,
4 beurzen (Amsterdam Art Fair en Art Noord 1 t/m 3),
een spannende ‘blind edition’ serie, een sexy lust(rum)
feest, een corona performance op het dak, een speciale
coronaproof groepsshow incl. video’s en geluiden en 3
bijzondere limited edition publicaties.
We nemen eerst een time-out en denken na over de
toekomst in wellicht een andere vorm.
Tot ziens,
Albert Oost en Monique Vogelsang

leuk om te lezen

Mooie werk van melklokaal
interview in LC

Dirk van Ginkel had een interview met melklokaal voor
Leeuwarder Courant. Lees ook wat anderen over melklokaal zeggen. Te lezen via de website of deze link:
Lees interview
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