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

actueel

tumblr-tentoonstelling
‘Friese milkshake’
Fantastische start van het nieuwe seizoen en van  
‘Friese milkshake’, de vierde editie van de tumblr- 
achtige tentoonstellingsreeks ‘Milkshake’ zondag jl.   
In het kader van LF2018 mixen we in deze tentoon-
stelling werk van in Friesland geboren, wonende of 
werkende kunstenaars. Er is nieuw werk te zien van: 
Freark van der Wal, Aafke Ytsma, Jochem Hamstra, 
Machteld van Buren, Jan Snijder, Elma Alkema, Fons 
Hoiting, Anne Feddema, Tjibbe Hooghiemstra, B.C. 
Epker, Mirjam Offringa.   
Behalve de gelegenheid en de titel van de tentoonstel-
ling is er geen thematisch motief maar meer letterlijk 
een mix van media. 
In ROOM is ‘It’s fake’ het nieuwste videowerk van  
Mirjam Offringa te zien. In TANK werk van: Harmen 
Abma, Jochem Hamstra, Machteld van Buren, Tjibbe 
Hooghiemstra, Jan Snijder, Freark van de Wal en  
Albert Oost. Allemaal t/m 7 oktober. 

aankondiging

melklokaal x Art Noord
27 t/m 30 september 
Vierdaagse kunstbeurs in Museum Belvédère. 
melklokaal promoot kunst die visueel en intellectueel 
stimuleert op een breed front, in een galeriemodel 
waarbinnen we samen met de getoonde kunstenaars 
willen groeien en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. 
melklokaal presenteert met trots nieuw werk van: 
Machteld van Buren, Jochem Hamstra, Aafke Ytsma 
en Albert Oost.   

kijktip

De line Up 
In de grote tentoonstelling ‘De Line Up’ over tekenen 
van 1950 tot nu in Centraal Museum is van 22 sept t/m 
18 nov o.a. werk te zien van Machteld van Buren.

vooraankondiging

duotentoonstelling 
‘Time-based’
14 oktober t/m 18 november: duotentoonstelling 
‘Time-Based’. Aart Rudolphy & Martijn Schuppers  
laten nieuwe en recente schilderijen, installaties en  
videoprojecties zien. Curator Kie Ellens heeft helaas 
zijn medewerking aan de expo moeten afzeggen. 
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fragment van groepstentoonstelling ‘Friese milkshake’
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ROOM: videowerk ‘It’s fake‘ van Mirjam Offringa
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