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

actueel

solo Anne Feddema
‘Kuierljocht/Wandellicht’

In de fraaie, meedere keren door corona opgeschoven,
solotentoonstelling ‘Kuierljocht/Wandellicht’ van Anne
Feddema (1961, Leeuwarden) zijn nieuwe schilderijen
en werken op papier te zien. Intense belevingen van
vorm, ritme en kleur. Obsessief schildert Feddema elke
dag zijn subjectieve weergave van de wereld die hij
observeert tijdens het wandelen. De dromerige
ervaringen die erin voorkomen draagt de kunstenaar
graag over aan de kijker.
Bij het werk schreef Anna Tilroe, kunstkriticus, een
essay welke te lezen is via de melklokaal website.
foto’s Linus Harms

In ROOM is de screening van de fotoloop ‘29771 days’
van Walter Baas (1963) met ondertitel ‘a homage to
On Kawara’ te zien en in TANK de mini-expo ‘shifting
patterns of sunlight’ met prachtig sereen nieuw werk
van Walter Baas.
Alles is t/m 11 april te zien.
fragmenten uit de solo ‘Kuierljocht/Wandellicht’ van Anne Feddema

goed om te weten

melklokaal alleen open
op afspraak!

foto Linus Harms

Door de verlengde coronamaatregelen is melklokaal
alleen op afspraak te bezoeken. Bel voor een tijdslot
op de vrijdag en zondag van 13-17 uur om de lopende
tentoonstellingen te bezoeken of bij interesse voor een
specifiek werk.

aankondiging

solo Akmar
‘Echo’

fragment mini-expo ‘shifting patterns of sunlight’ van Walter Baas

Van 25 april t/m 30 mei 2021 is de solotentoonstelling
‘Echo’ van de multidisciplinaire Akmar (1976) te zien.
ROOM: installatie, Albert Oost (1968).
TANK: nieuwe tekeningen van Arjan van Es (1969).
foto Linus Harms

vooraankondiging

solo Martin de Jong
‘Transition’

6 juni t/m 11 juli 2021 solotentoonstelling ‘Transition’
nieuw werk van Martin de Jong (1963).
ROOM: installatie, Art van Triest (1983).
TANK: ‘In your head’, Monique Vogelsang (1970).

Screening fotoloop ‘29771 days’ - ‘a homage to On Kawara’, Walter Baas
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