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Dinsdag 3 april opent een expositie met schilderijen van July Leesberg in de 'Kreek, 

Weverstraat 22/24 in Oosterbeek.  

 

De zaal gaat open om 20.00 uur.  

De kunstenaar geeft vanaf 20.30h een toelichtende presentatie . 
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July Leesberg schildert het nieuwe Nederlandse landschap: de door de mens gemaakte 

horizon. In haar ogen zo kenmerkend voor Nederland. Op haar werken zie je snelwegen, 

havens, fabriekscomplexen, windturbines, huizenrijen en veel landschappen met water. 

Architectuur, weg- en waterbouw een spelen een hoofdrol. In het ritme van strakke 

horizontale en verticale lijnen rest weinig ruimte voor natuur.  

 

Leesberg schildert het landschap niet letterlijk. Haar schilderijen laten eerder een spel 

van lijnen en streken zien, van kleuren die op elkaar reageren en met elkaar 

contrasteren. Onlangs voltooide ze haar laatste grote werk, een gezicht op nieuwbouw 

in het Oostelijk Havengebied Amsterdam. Veel water en woonschepen. Boven de 

huizenrij torent de “flat met de hap er uit”, zoals die in de volksmond genoemd wordt. 

Een prachtig werk, bestaande uit 3 naast elkaar gehangen doeken. In totaal 2.70 m. 

lang. 

 

Bij de afronding van haar opleiding aan Artez Arnhem won Leesberg de Siemens 

Kunstprijs. Sindsdien werkt zij fulltime als beeldend kunstenaar. Ze schildert, filmt en 

fotografeert. Zij schrijft voor de Gelderlander en was projectleider/curator van een 

aantal tentoonstellingen in Wageningen en Arnhem. In 2011 hing het werk 

'Houtribdijk 2' in het Gemeentemuseum Den Haag. 

 

Georganiseerd door: de KunstKoepel in Oosterbeek, i.s.m. Kreek en Stichting Scarabee. 

Kunst- en ontmoetingcentrum Kreek.  

Openingstijden: in ieder geval op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur. 

En in overleg: 06-19008202. 

T/m 30 april.  

 

Meer informatie op http://www.kreek-oosterbeek.nl/joomla/activiteiten en 

www.julyleesberg.nl; 
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