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Inventarisatie universitair
kunstbezit
De Rijksuniversiteit Groningen bezit een grote hoeveelheid kunst. Waar je
ook loopt in universitaire gebouwen, welke werkkamer je betreedt, in elk
trappenhuis, op elk binnenplaatsje, overal ontdek je wel een kunstwerk. Dat
kan een schilderij zijn, een monumentale wandschildering, een borstbeeld,
maar ook een bewerkte trapleuning of architectonisch detail.
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Uit de schaduw
Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van

• Meer informatie: www.rug.nl/science-and-society/kunstcommissie/uitdeschaduw
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