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

actueel

groepsshow ‘Opgedoekt’
verlengd t/m 24 okt

Wegens veel belangstelling is de ‘Opgedoekt’ met werk
geïnspireerd op de grote 200 jaar oude zieke paardenkastanje in het centrum van Joure verlengd t/m 24
oktober!

Hub!, 2021, acryl en olieverf op katoen, 90x67, Raven, Pico, Ramon van de Werken
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In TANK is de mini-expo ‘sto(c)koud’ te zien met een
fraaie selectie werken van Sies Bleeker, Harmen
Abma, Jochem Hamstra, Jan Snijder, Freark van der
Wal, Ton van Kints, Wouter Nijland, Albert Oost, Zoltin
Peeter.
In ROOM de metafysische installatie ‘T(h)ree lovers’
van vogelsang/oost. Alles is nog t/m 24 oktober te zien.
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Eigenaar van de boom, oud-Jouster, kunstverzamelaar
en samensteller van deze tentoonstelling Rolf van
Hulten benaderde kunstenaars om een interpretatie
te geven van de stervende kolos, waardoor de boom
straks voortleeft in de kunst. Met Marije Bouman,
Machteld van Buren / Peter van Lier, Anne Feddema,
Fons Hoiting, Jurgen Jasper, Christiaan Kuitwaard,
Piet Moerman, Albert Oost, Jan Radersma, Freark van
der Wal, Pico van de Werken, Raven van de Werken,
Ramon van de Werken. Bij de tentoonstelling is een
catalogus verschenen. Verkrijgbaar in melklokaal.

aankondiging

Met de groepsshow ‘Seven year it(ch)!’, van 7 november
t/m 12 december, neemt melklokaal na zeven intensieve jaren als hét podium voor hedendaagse kunst in
de regio noord afscheid van de huidige locatie met een
geweldig line up: Akmar, Machteld van Buren, Jochem
Hamstra, Hans Hoekstra, Martin de Jong, Henrik Kröner, Wouter Nijland, Astrid Nobel, Dineke Oosting,
Jan Snijder, Maurice van Tellingen, Jan Wattjes, Aafke
Ytsma.
Bij elke cyclus of conjunctuur van gemiddeld zeven jaar
is er beweging, een andere ontwikkelingsfase, het vermogen tot vernieuwing. Zo kan noodzaak de aanleiding
zijn tot iets nieuws.

de installatie ‘T(h)ree lovers’ van vogelsang/oost in ROOM
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allerlaatste tentoonstelling
‘Seven year it(ch)!’

TANK: tekeninstallatie ‘Drawing room’, Esther IJssels.
ROOM: ‘Het Atelier’, videowerk van Thijs Linssen.
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