Motie Academische muurschilderingen
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 18 november 2020 besprekende de Cultuurnota
2021-2024,
Constaterende dat:
 De Rijksuniversiteit al meer dan 400 jaar deel uitmaakt van Groningen en Groningen daarmee één van
de oudste universiteitssteden van Nederland is;
 De Rijksuniversiteit in de afgelopen vier eeuwen zijn sporen nagelaten heeft in Groningen en in de
internationale wetenschap;
 Groningen de culturele hoofdstad is van het Noorden en één van de grootste cultuursteden van
Nederland is;
 Stad en Ommeland een rijke (cultuur)geschiedenis ademen en Groningen op allerlei vlakken kunst en
cultuur biedt;
 In Leiden en Utrecht de openbare ruimte wordt verfraaid met muurschilderingen die
wetenschappelijke principes verbeelden die ontdekt/uitgevonden zijn door wetenschappers aan de
betreffende universiteiten1;
 Ondergetekende contact heeft gelegd met het Centrum Beeldende Kunst (CBK) en emeritus
hoogleraar Sterrenkunde Peter Barthel met het idee om de openbare ruimte te verfraaien met
academische muurschilderingen en zij dit met enthousiasme hebben ontvangen;
 De eerste contacten met het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen zijn gelegd en
daar het idee ook enthousiast is ontvangen;
 Vanuit de initiatiefnemers uit Leiden een subsidie van NWO beschikbaar is die is bedoeld om hun idee
ook in andere universiteitssteden van de grond te krijgen en daarmee zo’n €2.500-€3.000 beschikbaar
is om als vliegwiel te fungeren voor het initiatief in Groningen;
 Er ook een NWO subsidie beschikbaar komt voor wetenschapscommunicatie waarbij een aanvraag
voor €10.000 gedaan kan worden2;
Overwegende dat:
 De academische wereld, ondanks dat het fysiek volop zichtbaar is in Groningen (Academiegebouw,
Harmoniecomplex, Zernike campus, etc.), voor sommige mensen soms toch een onbekende en
gesloten wereld is;
 door de academische prestaties van Groningen zichtbaar te maken in het straatbeeld middels
muurschilderingen, het academische karakter van Groningen op een laagdrempelige en kunstzinnige
manier zichtbaar wordt gemaakt voor de eigen inwoners en bezoekers van de stad;
 De eerste stappen tot realisatie van dit idee zijn genomen, de RuG en het CBK enthousiast zijn over het
idee en dit initiatief graag verder willen brengen;
 Er zicht is op subsidies die kunnen fungeren als vliegwiel voor dit initiatief;
 Het een kans biedt aan jonge getalenteerde kunstenaars om een podium te krijgen 3;
Verzoekt het college:
 Het initiatief om Groningen te verfraaien met academische muurschilderingen in de openbare ruimte
te omarmen, en dit tot uiting te brengen door ambtelijke ondersteuning beschikbaar te stellen dat kan
helpen bij het realiseren ervan.
En gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie, Gerben Brandsema
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https://www.muurformules.nl (Leiden) en http://swartlab.eu/muralpaintings/nl/ (Utrecht)
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https://www.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/pilotfonds-wetenschapscommunicatie-door-wetenschappers-gewaardeerd
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Het CBK wil voor de realisatie van de muurschilderingen jonge talentvolle kunstenaars inzetten, conform het beleid van de gemeente

