PERSBERICHT
Expositie Heaven of Healing Herbs afgelast!

Caramba, 2020

Heaven of healing Herbs, 2017

De Culturele Vleugel van Slot Zeist heeft moeten besluiten de expositie Heaven of Healing Herbs van Margriet
Smulders – die gepland stond van 31 maart t/m 16 augustus 2020 - definitief af te gelasten.
De recente (RIVM- en Branche-) richtlijnen voor musea en exposities hebben specifiek voor de locatie van de
Culturele Vleugel van Slot Zeist tot de conclusie geleid dat het heropenen voor publiek, vrijwilligers
en medewerkers om meerdere redenen niet mogelijk is. Ook openstelling later in het jaar bleek geen optie
meer nu vanaf 01 09 2020 een al eerder aangekondigde renovatie van Slot Zeist in de planning staat. De
Gemeente Zeist heeft daarop moeten besluiten de expositie ‘’Heaven of Healing Herbs’’ van Margriet Smulders
definitief af te gelasten.
De voorbereidingen voor de expositie waren in een ver gevorderd stadium toen de corona-pandemie uitbrak.
Hierdoor werd de gemeente Zeist gedwongen om de expositieruimte in Slot Zeist per direct te sluiten voor
publiek. Margriet Smulders had specifiek voor de beoogde expositie een actueel werk geselecteerd met de naar pas later bleek- bijzonder symbolische titel Heaven of Healing Herbs. Margriet Smulders die naar eigen
zeggen het leven graag als een stromende rivier ziet had een tentoonstellingsconcept ontwikkeld voor de drie
zalen van de Culturele Vleugel. Met als eerste een 'geboorte' zaal, een tweede zaal om “de loop van het leven’’
te vieren en als derde, een ‘hemelse’ zaal met het werk Heaven of Healing Herbs uit 2017. Dit laatste werk doet
volgens Margriet Smulders eveneens denken aan de ronde plafonds in barokke paleizen en koepels die een
doorkijkje bieden naar het oneindige. Heaven of Healing Herbs is daarmee een ode aan de zeer actuele helende
werking van de kunsten.

Het werk refereert aan eetbare, geneeskrachtige planten, van klaprozen tot Campanula trachelium, een kruid
dat benauwdheid tegengaat. Margriet: “Ik geloof in de helende kracht van kunst, vooral in tijden van corona.
Mijn foto’s druk ik bewust groot af, zodat mensen erin kunnen verdrinken. Zolang we niet naar buiten mogen,
kunnen we uit het raam kijken en ons bedrinken aan de lente. Genieten van de ongekend schone lucht en de
rustige straten. Stiller leven. Stilleven. Stil even. Ik hoop dat daarvan ook na de coronacrisis iets overblijft”.
De Gemeente Zeist realiseerde zich bij het besluit tot annulering van de expositie dat dit voor alle betrokken
een situatie van overmacht inhield. De gemeente beschikt over een klein aankoopbudget. Nu de expositie niet
door kan gaan is daarop in goed overleg met Margriet Smulders besloten het werk Heaven of Healing Herbs aan
te kopen. Het werk zal daarmee onderdeel gaan uitmaken van de Gemeentelijke Beeldende Kunst collectie
(GBK). Een definitieve plaats voor het werk wordt nog bepaald. Omdat de Brasserie van Slot Zeist inmiddels
weer geopend is krijgt het aangekochte werk Heaven of Healing Herbs tijdelijk op de begane grond in de
Brasserie of Culturele Salon een plaats.
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