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Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA

Het kunstwerk Morgenster is op een nogal onconventionele wijze verdwenen. Het werk is inclusief de betonnen 
fundering uit de grond getakeld zonder enig overleg tussen gemeente en kunstenaar.  
 
Najaar 2020 informeerde een buurtbewoner de kunstenaar Arjen Lancel over de verdwijning. Deze laatste heeft 
direct contact opgenomen met de organisatie die kunstwerken in de openbare ruimte beheert en onderhoud.   
 
Het werk werd in 1994 specifiek voor de oorspronkelijk locatie bij de voormalige stadsdeelwerf van West. Het 
werk wordt nu bestemd voor een nieuwe locatie; een bedrijventerrein aan de Den Brielstraat.  
 
De kunstenaar begrijpt dat de werknemers van de werf bijzonder gehecht zijn aan het beeld. Bovendien is het 
beeld zeer populair bij buurtbewoners, bedrijven, voorbijgangers en bezoekers van de vele instellingen rond en 
aan de Admiraal Helfrichstraat. Zonder die plek of vergelijkbare plek verliest het beeld gedeeltelijk zijn 
betekenis. De nieuwe plek waar het beeld komt te staan is een bedrijventerrein met weinig publiek en wordt 
naar het idee van de kunstenaar zo een bedrijfsembleem.   
 
De kunstenaar wil graag overleg met de gemeente over een oplossing en begeleiding bij een eventuele 
herplaatsing.  



Beoordeling
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Hoewel het zeer te prijzen is dat het personeel van de Gemeentewerf zich zo om het werk van Arjen Lancel 
bekommert dat zij het hebben weggehaald toen de werf op die locatie gesloten werd, kan zoiets natuurlijk niet 
zonder toestemming van kunstenaar en gemeente (SCA).  
 
Het werk ligt voorlopig opgeslagen op de Theemsweg. De kunstenaar is het ermee eens dat terugplaatsen op 
de oorspronkelijke locatie niet ideaal is, vanwege de anonimiteit van de plek en de kans op vandalisme. Hij is er 
echter ook nog niet van overtuigd dat een plek bij de nieuwe locatie van de gemeentewerf in Bos en Lommer 
de oplossing is. SCA adviseert dan ook dat er zorgvuldig naar een nieuwe locatie wordt gezocht onder leiding 
van de ambtenaar van het stadsdeel die over de kunst in de openbare ruimte gaat en in overleg met de 
kunstenaar.  



Disclaimer SCA
Hoewel aan alle beschikbaar gestelde informatie en SCA advisering de grootst mogelijke aandacht en 
zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan dit advies worden ontleend.

Resumé/conclusie
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Het stadscuratorium adviseert een nieuwe locatie voor het kunstwerk te zoeken in overleg met de kunstenaar.  


