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CHUNKING 
 

 

 

 

 

 

 

Een Needcompany Productie. 

Coproducenten: PACT Zollverein (Essen), Festival de Marseille, 

La Rose des Vents (Scène Nationale van Villeneuve d’Ascq)  

Met steun van de Vlaamse overheid. 
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Chunking is een ongrijpbare lichthysterische voorstelling.  

De performers switchen constant van presentatie (ik ben) naar representatie (ik toon).  

Daardoor ondergraaft Chunking telkens weer begrippen als entertainment of anekdotiek.  

Chunking vernietigt het spectaculaire en is daardoor een zeer koppige voorstelling. Het decor is een soort “Franz West meets Mike Kelley” beeld,  

maar dan onhandiger in zijn poging een vrolijk beeld te zijn. Als in dat beeld Tijen Lawton – gekleed in een zwart satijnen circusjurkje,  

met op de borst een intriest gezicht genaaid in valse diamanten – met haar hoofd in een blauwe vaas en uit haar achterste een andere vaas staat te heupwiegen,  

zie je plots een hedendaagse versie van Hieronymus Bosch. 

In een tijd waarin men duidelijkheid eist van kunst, waarin politieke boodschappen noodzakelijk worden geacht,  

is deze voorstelling helemaal niet hedendaags te noemen en daardoor noodzakelijk. 

 

Jan Lauwers, artistiek leider Needcompany 
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Maarten Seghers, Benoît Gob, Julien Faure, Louise Peterhoff – Foto © Maarten Vanden Abeele 
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Binnengetreden in onvermoede streken heb ik gezien wat nog nooit een oog had gezien. Niets is bedwelmender: de lach 

en de rede, de afschuw en het licht doorgrondelijk geworden. […] Ik ondervond er een gevoel van triomf door: misschien 

ongewettigd, voorbarig? […]  Ik ontwaakte oog in oog met een nieuw raadsel, en dat, ik wist het direct, was 

onoplosbaar. 

Georges Bataille, L’Expérience intérieure 

 

Waar theater en dans in confrontatie komen met het performance-karakter van de beeldende kunst begint de suggestieve wereld van Chunking. Een wereld 

waarin wondere wezens leven, waar beelden en indrukken steeds weer langs je netvlies scheren. Beelden van animale wezens, bijna amorf, van circusartiesten, 

van gekke mannetjes en vreemde figuren, van sensuele, wellustige wezens die je verlangen prikkelen, van andere dimensies waarin je ondergedompeld wordt in 

kleur en vorm. Een wereld waarin sensualiteit, het bizarre en het frivole elkaar kruisen, waarin verhalen opduiken, maar waarbij het verhaal slechts een facet is 

van een wonderlijk universum. Een surrealistische wereld, met een existentiële ondertoon. Surrealistisch, door haar spel met verbeelding, met het spontane en 

het absurde, door haar opstandig karakter tegenover een beperkend rationalisme. Existentieel, door beschouwingen op noties als individualiteit, eenzaamheid, 

vrijheid en tijdelijkheid. 

 

Zo kunnen wij nu ook luisteren naar dat verhaal van de materialistische tijd 

Als een oud menselijk verhaal. 

Het is een droevig verhaal, maar toch voelen wij geen echte droevigheid 

Want wij lijken niet meer op deze mensen. 

Wij zijn geboren uit hun vlees en hun verlangens maar delen hun categorieën en overtuigingen niet meer;  

Hun vreugde is ons bekend, hun leed al evenzeer,  

Geheel onaangedaan 

En vrijwel moeiteloos 

Hebben wij ons bevrijd  

Van hun wereld van strijd. 
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Die tijd van pijn en dood is onze erfenis,  

Die wij nu kunnen redden uit de duisternis. 

Er was een nieuw begin, er is opnieuw gegeven,  

En wij hebben het recht om ons leven te leven.   

Michel Houellebecq, Elementaire deeltjes  

 

Chunking, een stad in China. En anders, chunking: “Wanneer men informatie betekenisvol wil opslaan in het geheugen, verdeelt men de informatie in stukken, 

m.a.w. chunks, een proces dat in de psychologie ook wel chunking genoemd wordt.” (Grace Ellen Barkey, geparafraseerd uit Memories are Made of This, The 

Biological Building Blocks of Memory van Rusiko Bourtchouladze.) Dit proces wordt op verschillende niveaus doorgevoerd in de voorstelling. Kleurige panelen 

domineren het scènebeeld, ze bepalen de architecturale omgeving én ze bewegen. Ze spelen met het geheugen, ze manipuleren, ze richten, ze oriënteren het 

publiek, maar ze desoriënteren door hun “te veel”, door hun verzadigde aanwezigheid.  

 

Beelden worden geconstrueerd en gedeconstrueerd door panelen, muziek, bewegingen, emoties, waarbij anekdotiek ontweken wordt. Een spel met het 

onverwachte, het onvoorstelbare duikt op.  

 

Chunking bespeelt diverse verbeeldingsdimensies; verwijzingen naar de droom. De droom is echter te beperkt: Chunking overstijgt deze en neemt een rijkelijke 

vrijheid, die ons in staat stelt binnen te treden in denkbeeldige ruimtes waar er een verwevenheid heerst van ruimte en tijd. 

 

Het kan gezegd worden, Chunking heeft iets weg van de Japanse animatiefilm voor volwassenen, de anime genoemd. De roots van de anime liggen in de 

manga, de Japanse strip, vaak wat gewelddadiger. De Japanse animatietraditie kent een erotische en pornografische vertakking, porouno anime, met 

verscheidene subgenres, waaronder ecchi (erotisch geladen, grappig) en hentai (pervers). Op de grens van deze laatste twee kan Chunking gesitueerd worden.  
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Zonder duidelijke grenslijnen rees het lied op, eiste je aandacht, greep naar je angsten of verlangens, en loste toen op in lucht. 

Greil Marcus over Kill Yr. Idols, Sonic Youth 

 

Het onderbewuste is als een slapende vulkaan en Chunking is jouw “wake-up call”! Chunking speelt met het onderbewuste. Stel je voor: je bevindt je in een 

auto die een behoorlijke snelheid heeft. Plots voel je een drang om de deur te openen. Zomaar, een intense drang, die zich echter bewust is van het gevaar. 

Doorheen je lichaam siddert een ambigu gevoel, enerzijds de drang die zich in je fantasie manifesteert en de werkelijkheid overstijgt (nl. het openen van de 

deur), anderzijds het besef van het gevaar dat er achter schuilt.  

 

Het ongezegde, datgene dat niet onthuld wordt, uit zich in het mystieke, maar ook in het absurde. 

Grace Ellen Barkey 

 

Chunking prikkelt. Chunking prikkelt je zintuigen en je emoties. Kleur en beweging nemen je mee in een sensuele wereld. Chunking is een wellustig circus, 

gevuld met humor, waar er een absurde lichtheid heerst, die het rationele denken overstijgt.  

 

Dus, onbehouwen lezer, (vermits U en ik ons leven waarderen—na het bijwonen van enkele mindere circuswonderen 

zouden we ons echter moeten schamen om het ons “leven” te noemen) mogen we ons nooit laten verleiden tot het serieus 

nemen van het totaal oppervlakkige onderscheid dat op platvloerse wijze wordt gemaakt tussen het circus en “kunst” of 

“de kunsten”. Laten we nooit vergeten dat elk authentiek “kunstwerk” in en uit zichzelf levend is en dat, hoezeer ook “de 

kunsten” onderling mogen verschillen, hun gemeenschappelijke functie bestaat in het uitdrukken van dat opperste 

levend-zijn dat bekendstaat als “schoonheid”. Bijgevolg is ons circus met drie pistes kunst—immers, het is kinderachtig 

om te beweren dat de voorstelling waarvan sprake geen authentieke manifestatie van “schoonheid” is, evenals het idioot 

is om circus naar de prullenmand te verwijzen onder het voorwendsel dat het “kinderachtig” zou zijn. 

 E. E. Cummings, The Adult, the Artist and the Circus. Vanity Fair 25 (October 1925)

Elke Janssens 
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Deel I 

Muziek Maarten Seghers e.a. – Music for Chunking 

 

Deel II 

Muziek Giacinto Scelsi – Quatuor à cordes n°3 (1963) 

 

Deel III 

Muziek Sonic Youth – Five Song Album Kill Yr. Idols (1983) 

 

Concept / Choreografie 

Grace Ellen Barkey 

Set 

Lemm&Barkey 

Kostuums en poppen 

Lot Lemm 

Gecreëerd met / gedanst door 

Julien Faure, Benoît Gob, Tijen Lawton,  

Louise Peterhoff, Maarten Seghers 

Licht 

Lieven De Meyere 

Geluid 

Karin Demedts 

 

 

 

Regie assistentie 

Elke Janssens 

Productieleiding 

Luc Galle 

Fotografie 

Maarten Vanden Abeele, Eveline Vanassche 

Met dank aan 

Lieve Meeussen, Atelier Coppens 

Productie 

Needcompany 

Coproductie 

PACT Zollverein (Essen), Festival de Marseille,  

La Rose des Vents (Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq) 

 

Lengte van de voorstelling: 1u20 

 

Met steun van de Vlaamse overheid. 
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Louise Peterhoff - Foto © Maarten Vanden Abeele

 

 



 

 10 

 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2004-2005 

 

Wereldpremière   

Pact Zollverein, Essen    12, 13, 14 mei 2005   

 

Nederlandse première   

De Brakke Grond, Amsterdam  19, 20, 21 mei 2005 

 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2005-2006 

 

Franse première 

Festival de Marseille   9 juli 2005 

 

Belgische première  

Stad in Vrouwenhanden, Mechelen 1 oktober 2005 

 

Theaterhaus Gesnerallee, Zurich  6, 7, 8 oktober 2005 

Kaaitheater, Brussel   14, 15 oktober 2005 

La Filature, Mulhouse   6, 7 april 2006  

La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq 17, 18, 19 mei 2006  

Théâtre de la Ville, Parijs   22, 23 mei 2006  

 

 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2006-2007 

 

ImPulsTanz – Wenen     28 juli 2006  

Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt   8, 9 september 2006  

Centre Dramatique National de Normandie,  

Comédie de Caen    17, 18 november 2006  

Théâtre Garonne – Toulouse    30 november, 1 december 2006  

Théâtre de l’Agora, Evry    9 december 2006  

CC Sint-Niklaas     6 maart 2007 

CC Strombeek     21 maart 2007 

CC De Werf, Aalst    23 maart 207 

Deutsches Nationaltheater Weimar   25 april 2007 

De Velinx, Tongeren    3 mei 2007 

Ikos Festival, Teatro Sociale, Brescia   12 mei 2007 

STUK, Soetezaal, Leuven    15 mei 2007 

  

SPEELLIJST SEIZOEN 2007-2008 

 

Springwave Festival, Seoul, South-Korea   

    28, 29 mei 2008 – to be confirmed 
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Louise Peterhoff, Julien Faure, Benoît Gob, Tijen Lawton, Maarten Seghers - Foto © Maarten Vanden Abeele
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OVERZICHT VOORSTELLINGEN GRACE ELLEN BARKEY 

 

1992 One 

première: 26 november, Theater am Turm Probebühne, Frankfurt 

1993 Don Quijote 

 première:  28 oktober, Theater am Turm, Frankfurt 

1995  Tres 

 première: 18 oktober, De Brakke Grond, Amsterdam 

1997  Stories (histoires / verhalen) 

 première: 19 februari, Brigittinenkapel, Brussel 

1998  Rood Red Rouge 

 première: 5 oktober, STUK, Leuven 

1999  The Miraculous Mandarin 

 première: oktober, PS 122  New York 

2000  Few Things 

première: 7 oktober, BIT teatergarasjen, Bergen (Noorwegen) 

2002 (AND) 

première: 23 oktober, De Brakke Grond, Amsterdam  

2005 Chunking 

 première: 12 mei 2005, PACT Zollverein, Essen (Duitsland) 

2007 The Porcelain Project 

 première: 10 oktober 2007, Kaaitheater, Brussel 

 

 

GRACE ELLEN BARKEY 

Grace Ellen Barkey, geboren in Surabaya, Indonesië, studeerde dansexpressie en 

moderne dans in de Theaterschool in Amsterdam. Ze werkte na haar opleiding als 

actrice en danseres. Alvorens ze in 1986 Needcompany mee oprichtte en vaste 

choreografe werd van het gezelschap, choreografeerde ze verscheidene producties. 

Voor Needcompany realiseerde Grace Ellen Barkey de choreografieën van Need to 

know (1987), ça va (1989), Julius Caesar (1990), Invictos (1991), Antonius und 

Cleopatra (1992) en Orfeo (1993). Daarnaast acteerde ze in een aantal van deze 

producties alsook in The Snakesong Trilogy – Snakesong / Le Voyeur (1994), Caligula 

(1997), Needcompany’s King Lear (2000), Images of Affection (2002), No Comment 

(2003) en De Lobstershop (2006). In Goldfish Game (2002), de eerste langspeelfilm 

van Jan Lauwers & Needcompany, maakte ze deel uit van de cast. Voor De kamer 

van Isabella (2004) verzorgde ze samen met Lot Lemm de kostuums van deze 

voorstelling onder de naam Lemm&Barkey. 

Sinds 1992 bouwt ze met haar eigen ensceneringen gestaag een succesvolle 

internationale carrière uit. Theater am Turm in Frankfurt coproduceerde haar 

eerste voorstellingen One (1992), Don Quijote (1993) en Tres (1995). 

Needcompany-producties waren Stories (Histoires / Verhalen) (1996), Rood Red 

Rouge (1998) en Few Things (2000). Deze laatste productie werd zowel in eigen 

land als internationaal zeer enthousiast onthaald. Met (AND) (2002) overschreed 

choreografe Grace Ellen Barkey met onweerstaanbare flair alle grenzen van het 

theater, de dans en de muziek. In 2005 bracht Grace Ellen Barkey Chunking en 

werd zij genomineerd voor de cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap 

(2005). The Porcelain Project (2007) is haar nieuwe dansvoorstelling waarvoor zij 

samen met Lot Lemm een porseleinen installatie creëert. 
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JULIEN FAURE 

Julien Faure, geboren in Frankrijk, studeerde van 1995 tot 1998 een 

kunstopleiding aan INSAS te Brussel. Na zijn studies werkte hij samen hij met 

Pierre Droulers aan de creatie Multim in Parvo (1998), een voorstelling in 

opdracht van het KunstenFESTIVALdesArts. Hij werkte vervolgens met 

verschillende choreografen als Karin Vyncke, Julie Bougard, Jean-François 

Duroure en Cie Osmosis. In 2001 maakte hij zijn eigen choreografie Stamata #1-

Et si demain voit le jour.  

 

Voor de productie (AND) (2002) van Grace Ellen Barkey, werkte hij voor de 

eerste maal samen met Needcompany. In Images of Affection (2002) verving hij 

Timothy Couchman. Daarnaast is hij ook te zien in de voorstelling De kamer van 

Isabella (2004), De Lobstershop (2006) van Jan Lauwers en Chunking (2005) en The 

Porcelain Project (2007) van Grace Ellen Barkey. 

 

BENOÎT GOB 

Benoît Gob studeerde schilderkunst aan de kunstacademie van Luik, waarna hij 

zijn studies verder zette aan INSAS te Brussel. In 1998 vervoegde hij het 

dansgezelschap Ultima Vez van Wim Vandekeybus en danste mee in verschillende 

producties als The day of heaven and hell, In spite of wishing and wanting en 

Inasmuch as life is borrowed.  

 

Hij werkte voor het eerst samen met Needcompany in (AND) (2002) van Grace 

Ellen Barkey. Hij verving Dick Crane in Images of Affection (2002). Daarnaast is 

hij ook te zien in de voorstelling De kamer van Isabella (2004), De Lobstershop 

(2006) van Jan Lauwers en Chunking (2005) en The Porcelain Project (2007) van 

Grace Ellen Barkey. 

TIJEN LAWTON  

Tijen Lawton, geboren te Wenen, met een Britse vader en een Turkse moeder, is 

grootgebracht in Oostenrijk, Italië en Turkije en kwam uiteindelijk in Groot-

Brittannië terecht. In Londen volgt ze een dans- en muziekopleiding aan The Arts 

Educational School van 1984 tot 1988 en van 1988 tot 1991 aan de London 

Contemporary Dance School. In 1989 is ze gedurende één jaar 

uitwisselingsstudente in de prestigieuze Julliard School in New York. Ze volgt 

verschillende stages / workshops voor dans in Parijs en Istanbul. 

 

In 1991 richt ze mee Foco Loco op, een gezelschap dat zich toespitst op 

onderzoek en ontwikkeling van dans in alle domeinen. In 1992 sluit ze zich aan bij 

Emma Carlson & dancers en toert met de voorstelling Inner Corner doorheen 

Groot-Brittannië en Duitsland. In 1996 komt ze naar Brussel om mee te werken 

aan verschillende creaties van Pierre Droulers: Les Beaux jours (1996), Lilas (1997) 

en Multim in Parvo (1998), gevolgd door internationale tournees. Ondertussen 

maakt ze ook haar eerste choreografieën: Les Petites formes (1997) dat bestaat uit Je 

n’ai jamais parlé, Les Beaux jours en Plus fort que leurs voix aiguës (1998).  

 

De samenwerking met Jan Lauwers & Needcompany begint met de deelname als 

actrice / danseres aan de herneming van Caligula (1998) en Morning Song (1999). 

Sindsdien is ze een vaste waarde in de producties van Needcompany. Ze is onder 

andere te zien in Needcompany’s King Lear (2000), Images of Affection (2002), 

Goldfish Game (2002), No Comment (2003), De kamer van Isabella (2004) en De 

Lobstershop (2006). Ze danst ook in Few Things (2000), (AND) (2002),  Chunking 

(2005) en The Porcelain Project (2007)  van Grace Ellen Barkey. 
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LOUISE PETERHOFF 

Louise Peterhoff, geboren te Zweden, volgde een dansopleiding aan de Zweeds 

Balletschool. Ze werkte van 1997 tot 1998 voor The Royal Swedish Ballet, waar 

ze zowel hedendaagse dans als het klassieke repertoire danste. Verschillende jaren 

werkte ze met diverse regisseurs en choreografen zoals Jens Östberg (Billy’s dream, 

1999, Play House, 2000), Irene Hultman (Cascade, 2000), Philippe Blanchard 

(Airbag, 2000, Noodles, 2003) and Fabrice Lambert (Play Mobile, 2003). Ze 

creëerde enkele producties waaronder Swing for a lifetime (2001), een duet met 

Lisa Östberg en Flingor (2002), een dansfilm gecreëerd met Per Sacklen and Lisa 

Östberg. In 2003 werkte ze mee aan de creatie Je suis Sang van Jan Fabre en 

Troubleyn.  

 

De kamer van Isabella (2004) is de eerste productie waarin ze samenwerkte met Jan 

Lauwers. Voor Chunking (2005) onderging ze ook een eerste samenwerking met 

Grace Ellen Barkey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAARTEN SEGHERS 

Maarten Seghers studeerde theaterregie aan het RITS te Brussel. Tegelijkertijd 

creëerde hij zijn eigen werk (theater en composities). In 2001 maakte hij met de 

theatergroep d a e m m e r u n g de voorstelling Angel Butcher.  

 

Images of Affection (2002) was zijn eerste productie als performer bij Needcompany. 

Voor No Comment (2003), Needlapb, Chunking, The Porcelain Project, The 

Unauthorized Portrait (2003) – een film door Nico Leunen over Jan Lauwers - 

componeerde hij de muziek.  

 

Zowel in De kamer van Isabella (2004) als in De Lobstershop (2006) van Jan 

Lauwers nam hij, samen met Hans Petter Dahl, de muzikale compositie van de 

voorstelling op zich, naast zijn deelname als performer. Daarnaast is hij ook te zien 

in de voorstelling (AND) (2002), Chunking (2005) en The Porcelain Project (2007) 

van Grace Ellen Barkey. 
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Tijen Lawton – Foto © Maarten Vanden Abeele 
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PERS OVER HET WERK VAN GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY 

 

“…een fris weerbarstige voorstelling in een anarchistische punkpolonaise met 

'campy' weerhaakjes. Bijzonder verkwikkend. […] Knap is het dat choreografe 

Grace Ellen Barkey ons heel organisch van dwingende gekte naar een 

onontkoombaar soort van somberte leidt.”  

 

TROUW, Aanstekelijk copulerende mensenkluwen als dressuur, Sander 

Hiskemuller, 23/05/05  

 

“Chunking is een speelse mix van danstheater, performance en beeldende kunst, 

waarbij de aantrekkelijke vormgeving beeldbepalend is. De combinatie van frivool 

hedonisme en decadent anarchisme lijkt verwant aan het werk van kunstenaars 

zoals Micha Klein en Joep van Lieshout: grappig en wrang tegelijkertijd. Dat 

wordt door de spelers in deze fantasierijke lusthof goed neergezet.”  

 

NRC HANDELSBLAD, Een mimische copulatieact, Isabella Lanz, 21/05/05 

 

 

 

 

 

 

 

“Het scherpe slotwoord laten we aan Jan Lauwers: “Chunking is een ongrijpbare 

lichthysterische voorstelling.” En daarom juist kijken we er zo graag naar.” 

 

LES INROCKUPTIBLES, Chunking express, Fabienne Arvers, 20-26/07/05 

 

“Wat er opgewekt werd, was amusant, ongewoon, erotisch, lustvol, vol humor, 

absurd en bizar – zodus kleurrijk – en voerde doorheen heel het register der 

sensualiteit.” 

 

WAZ, Weckruf für das Unterbewusstsein, DG, 18/05/05 

 

“Enthousiasme bij het publiek” 

 

NRZ, Chunking - Mehr als nur Tanz, DSG, 17/05/05 

 

 

 

Volledige perskritieken op www.needcompany.org 
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Hooikaai 35 B-1000 Brussel  

tel +32 2 218 40 75 fax +32 2 218 23 17 

www.needcompany.org 

 

 

Contact 

Zakelijke en algemene leiding: Christel Simons / christel@needcompany.org / +32 477 66 34 66 

Assistent zakelijke leiding: Thijs De Ceuster / thijs@needcompany.org 

Internationale relaties en verkoop: Inge Ceustermans / inge@needcompany.org /  +32 495 27 17 24 

Productieleiding: Luc Galle / luc@needcompany.org 

Regieassistent, dramaturgie en communicatie: Elke Janssens / elke@needcompany.org 

Tour management: Frank Van Elsen / frank@needcompany.org 

Publicaties & colloquia: Eva Blaute / eva@needcompany.org 

 


