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

actueel

Solo-tentoonstelling 
Albert Oost t/m 24 mei
Op dit moment is de tentoonstelling ‘nieuw werk’  
van Albert Oost (1968), schilderijen en assemblages 
te zien, en loopt nog t/m 24 mei. 
In zijn zoektocht naar gelukkige fouten, lokt Albert 
Oost bewust schilderkunstige ongelukken uit die het 
gevolg zijn van de interactie tussen verf, materiaal, 
gebruikt gereedschap en het eerder geschilderde.
Assemblages maakt Albert Oost al sinds zijn acade-
mietijd. En is een manier om de geest op te rekken, 
zoals hij dat noemt, 1+1 = 3. 

wist je dat...

Tentoonstelling ‘Horizonnen’ 
Fries Museum
In de tentoonstelling ‘Horizonnen’ in het Fries  
Museum, t/m 31 januari 2016, is naast werk van o.a. 
Gerrit Benner, Robert Zandvliet, Elma Alkema en 
Wynolt Visser ook werk opgenomen van Albert Oost. 
De horizon staat in de tentoonstelling centraal.

aankondiging

Manu Baeyens ‘aardegroei’ 
31 mei t/m 3 juli
De tentoonstelling ‘aardegroei’ is een verwijzing naar 
de groei op de klei, het aarde donkere goud waar wij 
hier in het noorden zo vruchtbaar mee omgeven zijn.
Manu Baeyens (1972) toont met schilderijen, werk op 
papier en ruimtelijk werk, de grond waar een raad-
selachtigheid in zit. Hier ontstaat in het diepste zwart 
een explosie van levendige exuberante kleuren. 
De tentoonstelling zal worden geopend door Kie  
Ellens, scout actuele kunst en curator Fries Museum.

goed nieuws

Melklokaal gaat door!
na de zomer
Even was het spannend, maar het huurcontact is 
weer voor een jaar verlengd. Wat betekent dat  
Melklokaal door kan na de zomer. Het wordt weer 
een interessant nieuw seizoen, waar in Melklokaal 
o.a. Friesland zal vertegenwoordigen bij een lande- 
lijke manifestatie. Daarover later meer, we houden  
het toch nog even spannend.
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Ommeland, 2015, mixed media op doek

fo
to

 m
el

kl
ok

aa
l

Aardgeest, 2015, mixed media op hout
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