
Het bestuur en medewerkers van museum De Casteelse Poort hebben het genoegen 
u uit te nodigen voor de eerste zomerexpositie in het jubileumjaar 2013:
 
Reis door ruimte en tijd – Wageningen 2213
 
Deze bijzondere expositie toont werken van July Leesberg en Maaike Alma. 
Zij nemen in hun reis de bezoekers mee in de tijd, aan de hand van foto’s en 
filmbeelden. Daarbij is er aandacht voor de ruimte: verschillende plekken in en rond 
Wageningen komen in beeld. Zowel het verleden als de toekomst staan centraal, 
door middel van terugkijken en vooruitkijken. Hoe ziet de verleden tijd er in de 
toekomst uit? Reis mee naar 2213 en terug!

De bijdrage van Leesberg bestaat uit een serie illustraties bij haar droom – over 
Wageningen – uit het jaar 2213. In haar futuristisch aandoende beelden ontmoeten 
steeds het noeste en het kwetsbare elkaar. Robuuste architectuur wordt aangeraakt door 
de zachtheid van de dageraad, de prille natuur of een bijzondere wolkencompositie. 
De beelden vertellen ons dat de toekomst al onder ons is. Dat kijken vanuit een andere 
hoek een nieuwe kijk op de zaken oplevert.

Het werk van Maaike Alma bestaat uit met GPS gemaakte figuren. De beelden zijn 
gecombineerd met ter plekke geschoten foto’s en filmbeelden. Het water spiegelt 
de lucht, de ruimte. Haar droom – over 750 jaar ruimtetijd – ontstond kijkend naar 
het verleden vanuit de sterren. Alma: “De toekomst dromen we. Op aarde verzenden 
we onzichtbare signalen naar de ruimte die ooit ergens zullen landen. Nemen we 
Wageningen als middelpunt van waaruit verzonden en waarin ontvangen wordt dan 
zien we verleden, heden en toekomst ineen.“
 
De tijdreis wordt geopend op 7 juni a.s., om 16.00 uur, in het Koetshuis van het 
museum. De kunstenaars zullen hun visie op een toekomstig Wageningen en hun 
bijdragen toelichten. Onze genodigden zijn van harte welkom om hierover in 
discussie te treden met de kunstenaars. Kortom, de middag biedt ruimte aan vragen 
en opmerkingen over de toekomst van Wageningen.
 
Wij verwelkomen u graag!
 
Jean Gardeniers
Museum De Casteelse Poortu
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