
GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY 
 

THIS DOOR IS TOO SMALL (FOR A BEAR) 
 
 
 
 

EEN NEEDCOMPANY PRODUCTIE. COPRODUCTIE: IMPULSTANZ (VIENNA), PACT ZOLLVEREIN (ESSEN),  
KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM (FRANKFURT). IN SAMENWERKING MET KAAITHEATER (BRUSSEL). 

MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE OVERHEID..  
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Washy washy washy 

Round and round 

And makes nice sound 

Never be dirty 

Always be clean 

That’s why we have a washing machine 

 

‘Het is een feit dat er meer sterren zijn in het heelal dan zandkorrels in de Sahara. Stel je voor dat alles kon spreken. 

Wat een lawaai! Een onaardse soundscape! Bevrijd je gedachten! Internationale absurditeiten, universele illusies, 

kosmische desoriëntatie. Dat hebben we nodig om moeder aarde te laten draaien!’  

Grace Ellen Barkey 

 

De voorstellingen van Grace Ellen Barkey zijn surreëel en doordrongen van absurde humor: falen in 

schoonheid, de tragiek van een clown, de stuntelige wreedheid van seksualiteit. De steeds intensievere 

samenwerking met beeldend kunstenares Lot Lemm resulteerde in het label Lemm&Barkey. Samen zoeken 

zij naar radicale poëtische beelden in een groteske wereld, gestimuleerd door de meeslepende 

gitaarmuziek van Rombout Willems.  

 

Het theatermagazine etcetera omschreef Barkey’s voorstelling Chunking (2005) als “het kijken naar een niet 

vertaalde, een niet-geïnterpreteerde fantasie”. Met This door is too small (for a bear) creëert Grace Ellen 

Barkey een vormentaal die bijdraagt naar haar zoektocht “how to free your mind”, naar datgene dat nog 

ondoorgrond is in de geest. Frank Zappa’s lijfspreuk “To me, absurdity is the only reality” is de rode draad 

doorheen deze voorstelling waarin Grace Ellen Barkey tussen het surrealistische en het psychedelische 

balanceert.  

 

 
© Maarten Vanden Abeele 
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CREDITS 

 

Concept Lemm&Barkey 

Choreografie, regie Grace Ellen Barkey 

 

Gecreëerd met /performed door Misha Downey, Julien Faure, Yumiko Funaya, Benoît Gob,  

Sung-Im Her, Maarten Seghers 

 

Decor, kostuums Lot Lemm 

Muziek Rombout Willems* 

Tekst Grace Ellen Barkey 

 

Lichtontwerp Ken Hioco 

Geluid Bart Aga / Pierrick Drochmans 

Productieleiding Chris Vanneste 

Technische leiding, licht Marjolein Demey 

 

Regie-assistentie en dramaturgie Elke Janssens 

 

Productie creatie Luc Galle (leiding), Frank Van Elsen 

Stage regie-assistentie Tom Engels 

Stage decor Brend Canoot 

 

Taalcoach Engels Helen McNamara 

Taalcoach Frans Anny Czupper 

 

* Muziek door Rombout Willems, uitgezonderd “Tell me you love me” door Maarten Seghers 

Gitaren Rombout Willems, “Slow June” featuring Maarten Seghers, Drums “Washy Washy” Nicolas Field, Eindmix door Bart Aga 

 

 

Een Needcompany productie. 

Coproductie: ImPulsTanz (Vienna), PACT Zollverein (Essen), künstlerhaus mousonturm (Frankfurt). 

In samenwerking met Kaaitheater (Brussel) 

Met de steun van de Vlaamse overheid. 
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REFLECTIES OVER THIS DOOR IS TOO SMALL (FOR A BEAR) VAN GRACE ELLEN BARKEY 
 
door Luk Lambrecht 

 
Theater is een geduldig gekadreerde visie op een complexe wereld die meer en meer op zijn kop staat. 

Een voorstelling beperkt zich plaatsgewijs tot de begrenzing van de bühne die het visuele brandpunt wordt 

van het verplaatsen van gedachten naar een “gemaakte”, mentaal vrije “andere” en gekleurde wereld.  

 

Een gerepresenteerde wereld in het theater is helemaal niet de onze, maar één die vanuit de reservoirs 

van de buitelende verbeelding van de kunstenaar performers aan het “bewegen” krijgt die “een” denk-

beeldige wereld van verschil kunnen maken.  

 

De kunst van Grace Ellen Barkey en haar dansers vertrekt vanuit het besef dat utopie en droom ongrijpbaar 

zijn en amper beelden oproepen; hoogstens ongekende “vocabulaires” die aan de verbeelding suggestief 

“een” taal verlenen. 

 

Grace Ellen Barkey piloteert haar kunst in de context van het absurde waarin ze betekenissen vrij en los 

laat, zoals tijdens een hels ritje op een roetsjbaan die a priori onbestemde en bewustzijns-ontwijkende 

“holderdebolder”-ervaringen oplevert. Haar voorstellingen volgen een slappe leidraad waarlangs intense 

ervaringen onbestemde en particulier geheime interpretaties opleveren die het absurde doen knetteren 

met wat de realiteit van alledag “ons” sluipend en geruisloos dicteert. 

 

De kunst van Grace Ellen Barkey is van “ons” - ze grijpt de verbeelding bij de haren en de keel en sleurt 

“ons” collectief mee in een adembenemende en vervreemdende maalstroom van absurde en groteske 

schetsen, taferelen en omstandigheden. Haar wereld genereert theatrale situaties als fonkelend licht dat 

zich verspreidt over het knusse in het duister zetelende publiek. 

 

Na Chunking (2005) en The Porcelain Project (2007) is This door is too small (for a bear) haar nieuwe sprookje 

dat zich vastklampt aan de zelfkant van de verbeelding.  

 

Grace Ellen Barkey ontplooit een beeldtaal op de planken die helder is, sprankelend, beeldend, 

wervelend, filmisch, humoristisch, ironisch en vooral ontwapenend mooi.  
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De hilarische scène met slappe aan Pop Art refererende wasmachines, strijkplank en opeenstapelingen van 

plastieken wasmanden is een overdonderend suggestief tafereel. De scène is als één uitvergroot 

marionettentheater waarin no-nonsense bewegingen de hulpeloze afhankelijkheid laten zien én aanvoelen 

van het in se eenzame individu.  

 

Het “beeld” met de rubberen wasmachines is een scène waarin Grace Ellen Barkey via een “elastische” 

metafoor alludeert op transformatie, verandering, vernieuwing en verschoning.  

 

De wasmachines als vederlichte rekwisieten worden tekens/symbolen in het surreële decor van een 

wasserette waarin een kleurrijk beest voor aap staa(r)t in een ongelijke strijd met de dingen die niet meer 

in de hand worden gehouden. Deze scène genereert netvlies-plakkende beelden vergelijkbaar met de 

machtige video's van Bruce Nauman waarin clowns het publiek het naakte tragi-komische lot 

voorspiegelen van de mens. 

 

De wervelende setting is het samenspannende resultaat van Grace Ellen Barkey met Lot Lemm die al jaren 

binnen Needcompany actief gestalte geeft aan de beeldende scenografie.  

 

De virtuele, impliciete beelden in het hoofd van de choreograaf worden bij elkaar gebracht, gebreid, 

genaaid – kortom worden “visueel” door hoe Lot Lemm “beeld” geeft aan “wat” de choreografe poogt als 

een “nieuwe” wereld op de planken te “verbeelden”. 

 

 
© Phile Deprez 

 

In een fantasie-rijk “decor” worden de dansers op sleeptouw genomen om in een zorgeloze wondere 

wereld rond te dwalen en waar sans gêne wordt gestruikeld, gedanst, en vrij wordt bewogen zonder 

(seksuele) remmingen.  
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De voorstelling roept één en al schoonheid op – een filmische tableau vivant - waarin de kleurrijke beesten 

die ook al te zien waren in de voorstelling Chunking zich wonderwel en verwonderend amuseren in een 

vreemde wereld die (letterlijk) aan touwtjes hangt; aan een zijden draadje.  

 

Schoonheid staat hier in dienst van enigmatische verbeelding en duistere nabeelden waarin de beesten als 

alter ego's van de mens zichzelf verliezen in een “materiële” op hol losgeslagen absurde werkelijkheid. 

Hier rolt ons één grote droom met voorbedachten rade voor de opengesperde ogen waarin de schoonheid 

botst op het clowneske “falen” waarin pijn, verdriet en vreugde zich verschansen achter maskers en 

façades... Een artificieel paradijs tekent zich af op vette “Jimi Hendrix”; onschuldige “boys & girls” dwalen 

als in een regelrechte energieke revue af tot diep in de verbeelding – zingen en dansen na zoete fantasieën, 

met tot over het hoofd getrokken pikzwarte hoeden/maskers.  

 

De realiteit en de herinnering wenken op de tonen van Het Zwanenmeer waar elementaire en primaire 

danspassen in synchrone formaties de dans teruggeven aan haar beladen geschiedenis – puntgaaf 

balancerend tussen ballet en dans.  

 

“I am alive” wordt letterlijk uitgeroepen tot het springlevende motto van deze voorstelling – huppelend 

en stampend wordt het leven al dansend gefêteerd ! 

 

De beelden van Grace Ellen Barkey zijn als geplugt uit een verloren gewaand sprookje; een droom van een 

wereld waarin de inhoud zich ophoudt tussen de interacties van personages die niet goed weten hoe te 

bewegen en stuntelend de mars doorheen het “abstracte” leven verder zetten.  

 

Op het podium kraakt een wereld open die niet alleen doet denken aan de Pop Art van de jaren zestig, de 

abjecte kunst van Mike Kelley en Paul McCarthy maar ook aan de mysterieuze wereld van miniaturen en 

kijkdozen van een kunstenaar zoals Joseph Cornell en aan het surrealisme waarin beelden de routineuze 

conventionele taal onderuit haalden.  

 

Displacement, talige en mentale ontheemding, verwarring en desoriëntatie zijn erf- en brokstukken van 

het surrealisme dat via kleurrijke en verwrongen beelden van de waan een creatief antwoord formuleerde 

op de duistere kant van de maan, van hoe de wereld zich verkeek op geweld, vernieling en macht.  

 

De opgevoerde stuntelige machteloosheid in dit stuk is te begrijpen als een ode aan de ooit op het einde 

van de jaren zestig fel bevochten en ongeremde vrijheid van de mens en ja zelfs aan de naïeve goedheid 
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van de mens die zichzelf nietsvermoedend ten prooi gooit aan “andere” en avontuurlijke mogelijkheden 

om per slot van rekening opnieuw terug te vallen in het ijle van het “ik”.  

 

Het theater is een zwart gat/een illusie waarin Grace Ellen Barkey ronddwaalt met haar overvolle rugzak 

van mogelijke beelden, opgeraapt uit “wereldse en innerlijke” ervaringen waarmee ze als het ware 

hedendaagse operabeelden “rondzaait” over het podium. 

 

De voorstelling kantelt van onderhuidse rust in gekte met uitzinnige dans en zeemzoete “lala” samenzang 

op een ondertoon van latente erotische verbeelding. Verbeelding die als een vulkaan explodeert in een 

zotte mix balancerend op lust en last waarin de taal absurd blijft zonder finaliteit of pretenties over 

waarheid.  

 

Sensuele dans levert esthetische beelden/vivant-efemere en grenzeloos energieke sculpturen op.  

 

Dans als een verzameling “onuitgegeven” grappige beelden tot op een stutterend punt gebracht waarop 

het grappige “krap” en “crap” wordt.  

 
© Maarten Vanden Abeele 
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Verleidelijk synchronisch dansende Aziatische meisjes; een man met brood op het hoofd of één die naakt 

in de ongerijmde theaterruimte koketteert met een zwarte hoed alsof René Magritte met plezier souffleert 

vanachter de coulissen...  

© Phile Deprez 

Het gebeurt allemaal tegen de achtergrond van het monumentale grafische decor uitgezaagd in 

flinterdunne losjes aan elkaar gemonteerde houten panelen waarin motieven over elkaar struikelen met 

beesten en monstertjes die elkaar soms dreigen op te eten zoals de leeuw en de hinde. Dit decor evoceert 

een duizelingwekkende wereld; een kantwerk waarover de individuele mythologie van Lemm&Barkey 

zich meester maakt.  

 

Dit decor als een groots wandtapijt met (zelfs) formeel verre echo's naar het cobra-arabeske werk van 

Pierre Alechinsky overheerst het slot van de voorstelling waarin Grace Ellen Barkey rust laat neerdalen 

over een groteske wereld die verstild stil valt op de cadans van de zinnelijke muziek van Rombout 

Willems.  

 

De monumentale, vederlichte decors schuiven als de hoofse bewegingen van een ballerina langzaam heen 

en weer. De dans schikt zich in gracieuze harmonie, in een schril contrast met de eerder opgevoerde 

chaotische en nerveuze radeloosheid en talig babelse dialogen.  
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Een verhaal van de beer en de muis stokt in een wereld van trash – “verworpen” woorden ontsnappen aan 

de klare conventies van mede-deling en betekenis. De kunst overleeft en de deur blijft te smal voor de 

beer... en “ons”, het publiek. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

© Maarten Vanden Abeele 
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SPEELLIJST  SEIZOEN 2009-2010 

Kaaitheater, Brussel     25, 26, 27 februari 2010 

Le Merlan, scène nationale à Marseille   28, 29 april 2010 

künstlerhaus mousonturm, Frankfurt   20, 21, 22 mei 2010 

Teatro de la Laboral, Gijon    11, 12 juni 2010 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2010-2011 

Festival au carré, Mons     4 juli 2010 

CC Strombeek      15 oktober 2010 

MaZ, Brugge      20 oktober 2010 

Stadsschouwburg, Leuven    27 oktober 2010 

De Velinx, Tongeren     29 oktober 2010 

PACT Zollverein, Essen     17, 18 december 2010 

Festival Theatro a Mil, Santiago de Chile   11, 12, 13 januari 2011 

Teatro Central, Sevilla     18, 19 maart 2011 

Teatro Alhambra, Granada    23 maart 2011 

Vooruit, Gent      6, 7 april 2011 

de Warande, Turnhout     27 april 2011 

Dni Sztuki Współczesnej /  

Days of Modern Art Festival, Bialystok   28 mei 2011 

Kasino (Burgtheater/ImPulsTanz), Wenen  14, 15, 17, 18, 19 juni 2011 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2011-2012 

Theater aan het Spui, Den Haag    27 september 2011 

Demetria Festival, Tessaloniki (GR)   8 oktober 2011 

EPIC du domaine d'O, Montpellier   14, 15, 16 oktober 2011 

Théâtre Garonne, Toulouse               10, 11, 12 november 2011   

Bora, Bora – Dance and visual theater, Aarhus  17, 18 februari 2012 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2013-2014 

Festival Iberoamericano de Teatro, Bogotá  16, 17, 18, 19 april 2014 

 

Klik hier voor het volledige overzicht 
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http://www.needcompany.org/NL/this-door-is-too-small/speeldata


 

 

 

 

 
© Maarten Vanden Abeele  
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OVERZICHT VOORSTELLINGEN GRACE ELLEN BARKEY 

 

1992  One 

première: 26 november 1992, Theater am Turm Probebühne, Frankfurt 

1993  Don Quijote 

première: 28 oktober 1993, Theater am Turm, Frankfurt 

1995  Tres 

première: 18 oktober 1995, De Brakke Grond, Amsterdam 

1997  Stories (histoires / verhalen) 

première: 19 februari 1997, Brigittinenkapel, Brussel 

1998  Rood Red Rouge 

première: 5 oktober 1998, STUK, Leuven 

1999  The Miraculous Mandarin 

première: oktober 1999, PS 122 New York 

2000  Few Things 

première: 7 oktober 2000, BIT teatergarasjen, Bergen (Noorwegen) 

2002  (AND) 

première: 23 oktober 2002, De Brakke Grond, Amsterdam 

2005  Chunking 

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

2007  The Porcelain Project 

première: 10 oktober 2007, Kaaitheater, Brussel 

2010  This door is too small (for a bear) 

première: 25 februari 2010, Kaaitheater, Brussel 

2013 MUSH-ROOM 

première: 22 maart 2013, PACT Zollverein, Essen (Duitsland)  

2013 Raar? Maar Waar! 

première: 9 november 2013, EXPORT/IMPORT Festival, BRONKS, Brussel 

 

Klik hier voor een recent overzicht 
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http://www.needcompany.org/NL/grace-ellen-barkey


NEEDCOMPANY 
Needcompany is een kunstenaarshuis dat in 1986 werd opgericht door theatermaker en beeldend 
kunstenaar Jan Lauwers en choreografe Grace Ellen Barkey. Zij staan centraal in dit huis en brengen er al 
hun artistieke werk in onder: theater, dans, performances, beeldende kunst, teksten, … Hun creaties 
worden getoond op de meest belangwekkende nationale en internationale podia wereldwijd. 
 
LEMM&BARKEY 
In 2004 startten Grace Ellen Barkey & Lot Lemm naar aanleiding van hun nauwe artistieke samenwerking 
Lemm&Barkey  op:  ze  ontwierpen  de  kostuums  voor  De  kamer  van  Isabella  en  bedachten  voor  
Chunking,    The Porcelain Project, This door is too small (for a bear), MUSH-ROOM en Raar? Maar 
Waar! het concept, het decor en de kostuums. In 2007 creëerden zij een museale porseleinen installatie 
n.a.v. de voorstelling The Porcelain Project. Deze was te zien in verschillende musea zoals o.m. in 
BOZAR (Brussel) en in het Benaki museum (Athene).  Vervolgens nodigde curator Luk Lambrecht hen 
uit voor de groepstentoonstelling I am your private dancer (2008)  in het CC Strombeek. Voorts maakten 
zij ook werk voor de groepstentoonstelling Het spel van de waanzin. Over gekte in film en theater (2008) 
in het Dr. Guislain museum (Gent) en werden zij uitgenodigd voor de tentoonstelling Down  to Earth 
(2009) in het luik ‘hedendaags keramiek’ door curator Hugo Meert. De Triennale van Hasselt stelde Pieter 
T’Jonck in 2012 aan als curator voor haar derde editie, getiteld Superbodies, een kunstproject voor actuele  
beeldende kunst, mode en design. T’Jonck nodigde Lemm&Barkey uit om een tentoonstelling te maken 
in het Modemuseum Hasselt. Hiervoor maakten zij 18 videowerken, 18 video's, waarin bijna terloops 
beelden geconstrueerd en gedeconstrueerd worden. Menselijke figuren worden vormen, materie wordt 
lichaamsdeel, aarzeling wordt erotiek. 
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Lemm&Barkey © Phile Deprez 
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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), De Lobstershop (2006), Het Hertenhuis (2008), De kunst der 
vermakelijkheid (2011), Marktplaats 76 (2012), Needlapb en The House of Our Fathers. 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 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. Voor de dansvoorstelling The 
Porcelain Project (2007) creëerde ze samen met Lot Lemm een porseleinen installatie. In 2010 maakte zij 
de voorstelling This door is too small (for a bear) en in 2013 MUSH-ROOM en Raar? Maar waar! 
 

LOT LEMM 
Lot Lemm is sinds 1993 verbonden aan Needcompany. Zij begon in eerste instantie als 
kostuumontwerpster voor verschillende producties waaronder Le Voyeur (1994), Le Pouvoir (1995), 
Needcompany’s Macbeth (1996), Le Désir (1996), Caligula (1997), The Snakesong Trilogy (1998), 
Morning Song (1999), Needcompany’s King Lear (2000), Images of Affection (2002), Goldfish Game 
(langspeelfilm, 2002), No Comment (2003), De kamer van Isabella (2004), De Lobstershop (2006), Het 
Hertenhuis (2008), De kunst der vermakelijkheid (2011), Marktplaats 76 (2012) van Jan Lauwers, en 
Alles is ijdelheid (2006) met Viviane De Muynck. Bij de producties van Grace Ellen Barkey groeit Lemms 
betrokkenheid bij elke productie. Zij begon met Tres (1995), Stories (1997), Rood Red Rouge (1998), 
(AND) (2002), als kostuumontwerpster. Voor de producties Few Things (2000), Chunking (2005), The 
Porcelain Project (2007), This door is too small (for a bear) (2010), MUSH-ROOM (2013) en Raar? Maar 
Waar! (2013) bepaalde zij ook het scènebeeld mee. 
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Biografieën van de performers: 

Misha Downey 

Julien Faure 

Yumiko Funaya 

Benoît Gob 

Sung-Im Her 

Maarten Seghers 

 

 

 
© Phile Deprez 
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http://www.needcompany.org/NL/cv/misha-downey
http://www.needcompany.org/NL/cv/julien-faure
http://www.needcompany.org/NL/cv/yumiko-funaya
http://www.needcompany.org/NL/cv/benoit-gob
http://www.needcompany.org/NL/cv/sung-im-her
http://www.needcompany.org/NL/maarten-seghers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hooikaai 35 

B-1000 Brussel 

tel +32 2 218 40 75 

fax +32 2 218 23 17 

info@needcompany.org 

www.needcompany.org 

 

 

Artistieke leiding: Jan Lauwers 

Zakelijke leiding | Yannick Roman: yannick@needcompany.org   
Artistieke coördinatie | Elke Janssens: elke@needcompany.org  

Dagelijkse leiding | Eva Blaute: eva@needcompany.org  
Productieleiding | Chris Vanneste: chris@needcompany.org  

Technische leiding | Marjolein Demey: marjolein@needcompany.org  
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