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

actueel

Jochem Hamstra
9.11 – 20.12.2014 
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Het mooie  
leven’ te zien in melklokaal. De tentoonstelling om-
vat een indrukwekkende serie van 52 schilderijen die 
als geheel een familieportret vormen. 
Eind 2009 begon Hamstra aan de serie, naar aanlei-
ding van een doos nagelaten familiefoto’s, aangevuld 
met eigen fotomateriaal. Een mensenleven in een 
jaar (52 weken, 52 schilderijen) waarin zoveel moge- 
lijk aspecten van het leven voorbij komen. Aan de 
hand van eigen en gevonden beeldmateriaal speelt 
Jochem Hamstra een spel met het wel of niet ge-
poseerde geluk en ongeluk van het leven, in de voor 
hem kenmerkende schilderstijl. Vier jaar werkte hij 
aan de serie. 

Hamstra: “Al zijn de mensen op de schilderijen fami-
lie, zij zullen niet benoemd worden en blijven daar-
door anoniem. Het zou de familie van een ieder van 
ons kunnen zijn.”

Dichter/schrijver Eeltsje Hettinga leidde de tentoon-
stelling in en schreef een artikel voor De Moanne 
over Jochem Hamstra en zijn werk. (lees artikel)

activiteit

Rondleiding langs werken 
Sies Bleeker in gemeentehuis 
op vrijdag 21 november
U kunt zich opgeven voor een rondleiding langs 
werken van Sies Bleeker (1941-2014) die in bezit 
zijn van de Gemeente Heerenveen. De rondleiding 
wordt begeleid door Minke Postma (partner van 
Sies Bleeker), Trienke Hielkema en Albert Oost.
Opgave graag vóór 19 november via de email  
van melklokaal. 
Verzamelen om 10.45 uur in de hal van het ge-
meentehuis, Crackstraat 2 in Heerenveen.

verwacht in 2015

milkshake 1 
groepstentoonstelling
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melkbuzz niet meer ontvangen? klik hier om je uit te schrijven

melkbuzz nr.2

E=mc2 praat niet recht, wat krom is, 1970,  acryl op katoen, 30x55, Sies Bleeker
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z.t., nr. 47 (52) februari 2011,  
olieverf op linnen, 90 x 80,  
Jochem Hamstra
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