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Volgende lente wordt de voormalige zomerresi-
dentie van de adellijke familie d’Ursel het decor 
voor een uitzonderlijke tentoonstelling. 
SWEET 18 toont je de 18de eeuw door de ogen 
van vijftig hedendaagse kunstenaars, modeont-
werpers en designers: van Erwin Olaf en 
Wim Delvoye tot Walter Van Beirendonck en 
Philippe Starck.

Iedereen kent ze wel, de clichés van de 18de 
eeuw. De pruiken en de hoepelrokken. De to-
renhoge dameskapsels en de elegante meubels. 
Het verfijnde porselein op de overdadig gedekte 
tafels. De sensuele portretten en de frivole schil-
derijen. Het was de periode van de Verlichting en 
de opleving van de kunsten en wetenschappen. 
Maar de 18de eeuw creëerde ook een kunstma-
tige, speelse wereld voor aristocraten die wilden 
ontsnappen aan de realiteit en zich onderdompe-
len in een fantasiewereld. Een zoete wereld van 
plezier, overvloed, wellust, pasteltinten en ge-
krulde versieringen, die ook vandaag nog talloze 
kunstenaars inspireert. Ze verspreiden zich over 
de drie verdiepingen van het kasteel en tonen je 
de 18de eeuw zoals je hem nog nooit hebt ge-
zien...

SWEET 18 werd samengesteld door een team 
van curatoren: Luisa Bernal (beeldende kunst), 
Dieter Van Den Storm (design), Wim Mertens 
(mode), Hélène Bremer (beeldende kunst) en 
Tamara Berghmans (fotografie). 

Een ode aan Marie Antoinette

Met haar opzichtige levensstijl, haar toonaan-
gevende mode en haar tragische dood spreekt 
de Franse koningin Marie Antoinette nog altijd 
tot de verbeelding. De film van regisseur Sofia 
Coppola luidde een hele revival in. Ook voor 
popsterren als Madonna en Beyoncé is Ma-
rie Antoinette een onweerstaanbaar icoon. De 
Duitse illustrator Olaf Hajek toont zijn persoon-
lijk interpretatie in de reeks Black Antoinette en 
de Nederlandse topfotograaf Erwin Olaf pakt 
uit met een bloederig portret van de onthoofde 
koningin. 

Erwin Olaf, Royal Blood, Marie Antoinette



Exuberante mode

De extravagante garderobe van Marie Antoinette 
is het uitgangspunt voor tal van hedendaagse 
modeontwerpers: van de minimalistische Japan-
ner Yohji Yamamoto en de buitenissige Duitser 
Bernhard Willhelm tot de Franse modehuizen 
Nina Ricci en Thierry Mugler. De Engelse hoe-
denmaker Stephen Jones vindt bij haar inspiratie 
voor zijn tot verbeelding sprekende creaties. Met 
oversized japonnen, strakke korsetten en getail-
leerde jassen knipogen ook Belgische ontwerpers 
als Walter Van Beirendonck en Olivier 
Theyskens naar de 18de eeuw.

Walter Van Beirendonck, foto: Ronald Stoops

Doorzichtig plastic en verbrand hout

De Nederlandse ontwerpster Hella Jongerius 
dook in het archief van het Duitse porseleinbe-
drijf Nymphenburg. Haar borden zijn een com-
binatie van handgeschilderde patronen en 18de-
eeuwse beeldjes van dieren.

Hella Jongerius, Animal Bowls

Designer Maarten Baas stak letterlijk enkele an-
tieke stoelen en fauteuils in brand om ze daarna 
met lak te bewerken. Zijn Smoke Chair is onder-
tussen een klassieker geworden. Nog bekender is 
de plastic Ghost Chair van de Franse sterontwer-
per Philippe Starck. Hij verwijst duidelijk naar 
een Louis XV-stoel, maar dan in een uitgepuurd 
en transparant ontwerp. 

Ook de loungestoel van de Spanjaard Jaime 
Hayon en een absurde zetel van de Britse Nina 
Saunders krijgen een plaats in de tentoonstel-
ling. Een absoluut topstuk is L’ornement jamais 
van de Zwitserse ontwerper Philippe Cramer: 
een schitterend dennenhouten meubel, uitge-
voerd in 18de-eeuwse stijl en gedeeltelijk onder-
gedompeld in vloeibaar goud… 



Chris Antemann, Ambrosia

Misvormde statussymbolen
 
Het verfijnde porselein van Meissen, Sèvres en 
Wedgwood blijft een onuitputtelijke bron van 
inspiratie. De beeldengroepjes van de Ameri-
kaanse Chris Antemann lijken replica’s, maar 
zijn eigenlijk ondeugende taferelen vol verboden 
vruchten. 

De Britse Jessica Harrison maakt lieflijke dames-
postuurtjes met kleurrijke tatoeages, misvormde 
hoofden en gruwelijke verminkingen. 

Jessica Harrison, Painted Lady

Met War and Pieces brengt de Nederlandse kera-
mist Bouke de Vries een hedendaagse interpre-
tatie van de extravagante banketten die werden 
gehouden op de vooravond van een slagveld. 

De Trésor découvert van de Britse Amy 
Hughes lijkt op datzelfde slagveld eeuwen onder 
de grond te hebben gelegen. Hij heeft zijn glans 
verloren en vertelt een verhaal van traditie en 
herontdekking. De Italiaan Paolo Polloniato 
gebruikt eeuwenoude mallen en decoreert zijn 
pronkstukken met architectuurafbeeldingen van 
21ste-eeuwse gebouwen.

Galante feesten

In Stavronikita Project recreërt de Oostenrijkse 
fotograaf Andreas Franke de typische vrijetijds-
scènes. Door ze in de bevreemdende omgeving 
van een gezonken schip te plaatsen, benadrukt 
hij zowel hun schoonheid als het achterliggende 
gevoel van ondergang en decadentie. 

Andreas Franke, Stavronikita Project 

Ook de taferelen van de Canadese kunstenaar  
Ray Caesar ontsporen in surrealisme, terwijl het 
werk van de Engelse schilder Patrick Hughes 
een loopje neemt met de wetten van het perspec-
tief.

Ray Caesar, Day Trip



Pastorale scènes

Niets is typischer voor de 18de-eeuwse huise-
lijke interieurs dan de ‘toile de Jouy’: de katoe-
nen wandbekleding met voorstellingen van het 
landelijke leven. De Amerikaan Richard Saja 
pimpt de herderinnetjes tot clowns en punkers, 
het Franse Collectif Ensaders vervangt hen door 
fantasiefiguren en Virginie Broquet gaat de ero-
tische toer op. 

Richard Saja

Het Engelse Timourous Beasties vervangt de 
idyllissche dorpjes door de Londense skyline, 
terwijl de Franse kunstenaar Joël Ducorroy ‘toile 
de Jouy’ herleidt tot zijn absolute essentie. De 
Amerikaanse Beth Katleman brengt het papier 
tot leven in een grote driedimensionale opstel-
ling. Om het vervreemdende effect te benadruk-
ken verwerkt zij vondsten van de vlooienmarkt 
in haar installatie.

Overdadige opsmuk

De Britse Jo Taylor vertaalt de uitbundige 
stucornamenten van de 18de-eeuwse paleizen 
naar driedimensionele porseleinen objecten. De 
porseleinen borden van de Amerikaanse Molly 
Hatch vormen samen een wandvullend land-
schapsschilderij. Geïnspireerd door de bizarre 
pruiken van het Franse hof verwerkt de Engelse 
kunstenares Kathy Dalwood afgietsels van ge-
bruiksvoorwerpen in haar gipsen portretbustes. 

Kathy  Dalwood  



Made in Belgium

Tussen al dat internationale geweld houden ook 
Belgische kunstenaars moeiteloos stand. 
Isabelle Copet legt een gigantische kanten kraag 
in de vijver achter het kasteel. In het park plaatst 
Michaël Aerts een omgekeerd standbeeld van 
Lodewijk XIV op een sokkel van flight cases en 
een zeven meter hoge obelisk, opgebouwd uit 
dezelfde zwarte koffers. 

Twee gedraaide sculpturen van Wim Delvoye 
flankeren de voordeur.  Zaza levert een gravure 
en Bart Ramakers filmde in de spiegelzaal een 
fantasierijk ballet rond het ontstaan van de ro-
mantische liefde. Schilder Jan Devliegher toont 
reuzengrote porseleinen borden en Nick Ervinck 
printte twee schitterend ontworpen vazen in 3D. 

Nick Ervinck, Nabekiesav

Een slaapkamerontwerp van architect Koen 
Deprez combineert klassieke lambriseringen en 
schilderijen van Fragonard met 2001: A Space 
Odyssey van Stanley Kubrick. Pieter Theuns 
(BOX) componeert de muziek voor de tentoon-
stelling, geïnspireerd op de partituren van Mo-
zart. 

Meer over kasteel d’Ursel

Gedurende bijna vier eeuwen was het kasteel 
van Hingene de favoriete zomerresidentie van 
de adellijke familie d’Ursel. Elke zomer trok de 
hertog met familie en bedienden naar zijn schit-
terende buitenverblijf. Nu is het eigendom van 
de provincie Antwerpen, die de oude luister in 
ere herstelt. In 2014 won het kasteel de Vlaamse 
Monumentenprijs.

De tentoonstelling start op de eerste verdieping 
en leidt je door de voormalige slaapkamers van 
adellijke bewoners. Via de diensttrap kom je 
terecht op de tweede verdieping, waar vroeger 
het personeel en de adellijke kinderen onderdak 
vonden. De rondgang eindigt in de spiegelzaal en 
de salons op de benedenverdieping. Het geres-
taureerde kasteel, met de karakteristieke Chinese 
interieurdecoratie, is het perfecte decor voor 
deze hedendaagse kijk op de 18de eeuw.

SWEET 18
Hedendaagse kunst, mode en design 
geïnspireerd door de 18de eeuw
Kasteel d’Ursel, 1 mei – 5 juli 2015
De tentoonstelling is open voor individuele bezoe-
kers elke vrijdag, zaterdag, zondag en op feestdagen, 
telkens van 13 tot 18 uur.

Groepsbezoeken met afternoon tea op weekdagen 
tussen 10 en 18 uur. 

Toegang kasteel 8 euro 

Voor meer informatie, reservatie van een groepsbe-
zoek of een programma op maat kan je terecht op 
info@kasteeldursel.be 
of 03 820 60 11

www.kasteeldursel.be


