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

nieuws

Fries Museum koopt werken 
Jochem Hamstra aan
De belangstelling voor de indrukwekkende serie  
‘Het mooie leven’ (52 schilderijen) van Jochem  
Hamstra was erg groot en werd bekroond met de 
aankoop van 3 werken door het Fries Museum voor 
haar collectie hedendaagse kunst.

actueel

Tumblr-tentoonstelling 
Milkshake 1
Afgelopen weekend is de groepstentoonstelling 
‘Milkshake 1’, met ‘taalgymnastiek’ van Anne  
Feddema, geopend. In deze ‘tumblr-achtige’  
tentoonstelling is werk gemixed van bekende en 
minder bekende namen uit Friesland en Groningen 
en omvat werken van: Anne Feddema, Wynolt Visser, 
Jochem Hamstra, Elma Alkema, Albert Oost, Harm 
Ronald Maris, Wouter Nijland, Dineke Oosting,  
Christiaan Drost en Ingrid Davids.
Behalve de gelegenheid en de titel van de tentoon-
stelling is er geen thematisch motief maar meer 
letterlijk een mix van media die in hun diversiteit, 
individualiteit en mentaliteit het karakter en pro-
gramma van Melklokaal omlijnen. 
‘Milkshake1’ is nog te zien tot en met 27 februari.

vooraankondiging

project-tentoonstelling
Skimer 
Vijf Friese kunstenaars reisden in 2014, in opdracht 
van Tresoar, drie weken lang door IJsland. Ze verble-
ven op afgelegen plekken, in kleine vissersdorpen en 
afgelegen cottages om er het vulkanische heitelân  
te vangen in beeld en taal. 
Met SKIMER schetsen Heleen Haijtema (beeldma-
ker), Grytsje Klijnstra (concept/taal), Grytsje Schaaf 
(dichter), Tryntsje Nauta (beeldend kunstenaar /  
fotografe) en José Witteveen (etser) het eiland in  
hun eigen disciplines. 
Deze tentoonstelling komt tot stand in samenwer-
king met Tresoar. ‘Skimer’ zal plaatsvinden van 15 
maart tot 26 april 2015. 
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Jochem Hamstra: z.t. (no 41/52) dec 2010, 115 x120, z.t. (no14/52) feb 2010, 90x90,  
en z.t. (no 15/52) feb 2010, 105x85. (collectie Fries Museum)
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Fragment uit ‘Milkshake 1’, links werk van Harm Ronald Maris en rechts Elma Alkema
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