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ACHTERGROND
Toen COVID-19 in maart 2020 de hele wereld in stilte hulde en iedereen tot de vier muren van
het eigen huis beperkte, werd snel duidelijk dat ook de kunstbeleving daar zwaar onder te lijden
zou hebben. Die beleving gebeurt namelijk bij voorkeur collectief, in groep en in ontmoeting
tussen artiest en publiek. Laat dat nu net zaken zijn waar een virus zijn voedingsbodem vindt.
Voor kunstenaars en artiesten over heel de wereld brak een moment van reflectie aan. Hoe
brengen we onze kunst binnen bij mensen? Hoe bereiken we ons publiek als zij niet meer naar
ons kunnen komen? Livestreams, persoonlijke evenementen en online inkijk in archieven
werden aangewend als alternatieven maar waren slechts een pleister op een grote wonde.
Toen COVID-19 in het najaar van 2020 weer terrein won en de tweede golf een tweede
lockdown met zich meebracht, legde artiest Grace Ellen Barkey van Needcompany een
omgekeerde filosofie op tafel. Wij moeten niet proberen in de woonkamer van mensen te raken,
we moeten mensen bereiken op de plaats waar ze wel nog mogen komen: de publieke ruimte.
Daaruit ontstond ‘Fun for Brussels’, een lokaal kunstproject waarmee Needcompany wat licht wil
brengen in de publieke ruimte om in deze donkere tijden.
Met de projectie van een selectie opbeurende, humoristische video’s uit het project ‘18 Videos’
(2012) van Lemm&Barkey op een - voor passanten en omwoners zichtbare - muur van het
Gossetgebouw, de thuisbasis van Needcompany, reikt Barkey Molenbeek de hand. De vrouw
die de hond uitlaat, de man die met zijn kinderen van de opvang terugkeert of de wandelaar die
snel een luchtje hapt… Allen kunnen ze verwonderd worden door de projectie van absurde
wezens uit een waanzinnige wereld vol porseleinen, papieren en stoffen attributen.
Naast de projecties op het Gossetgebouw zoekt Barkey ook toenadering met de buurtbewoners
in biomarkt Be.Here in het Byrrhgebouw achter Thurn & Taxis. De markt is een
ontmoetingsplaats waar alle lagen van de lokale gemeenschap elkaar kruisen en dus ideaal om
met de selectie uit ‘18 Videos’ even voor een moment van verwondering en verlichting te
zorgen.
Met dit project wil Needcompany de buurt een artistiek hart onder de riem steken en tegelijk aan
de wereld te kennen geven dat er achter de muren van het massieve Gossetgebouw hard
verder gewerkt wordt aan kunst om zo - eenmaal het weer kan - mensen terug samen te
brengen en de kracht van de collectieve kunstbeleving weer te doen heropleven.

18 VIDEOS (2012)
Levensgrote gestaltes duiken op uit het niets. Absurd en sensueel verschijnen ze met een
bewuste helderheid, rechtopstaand tegen het oneindige zwart, waarna ze wederom verdwijnen.
Ze komen uit een waanzinnige wereld van majestueuze heersers in koninklijk lijfgoed met
papieren hoofdtooien, wellustige prinsessen met porseleinen bustes in stralende crinolines en
kleurrijke, gehandwerkte dieren die argeloos menselijke handelingen verrichten. Deze figuren
vormen beelden en willen niet besluiteloos zijn, maar radicaal in hun verschijnen en verdwijnen.
De gestaltes zijn menselijk, maar ontmenselijkt omdat ze over alles gaan behalve het werkelijke
moment. Ze pogen een beeld te worden, samen met het object, de materie, en laat de
mislukking daarvan triomferen.
De beelden zijn doordrongen van een vraagstelling naar materie. Ze zijn gesigneerd door
Lemm&Barkey, de samenwerking tussen kunstenaars Lot Lemm & Grace Ellen Barkey. Samen
zijn ze op zoek naar radicale beelden.
De voorstellingen van Grace Ellen Barkey zijn een aaneenschakeling van beelden die pogingen
ondernemen autonoom te zijn. De video's zijn een tussenfase in de archivering van die
autonome beelden. Een tussenfase, omdat Barkey haar doel nooit wenst te bereiken. Barkey is
niet geïnteresseerd in oplossingen, maar in het probleem op zich. Als we de beelden
nauwkeurig bekijken in de tentoongestelde installatie, merkt men dat er geen logische volgorde
bestaat. Met opzet worden de beelden naast elkaar geplaatst en zorgt de interactie weer voor
andere sensaties.
Het gebruik van het ambacht, zowel porselein als brei- en haakwerk, is hierin belangrijk. De
materialen die door de handen van 'partner in crime' Lemm gaan worden op een bijna
meedogenloze hysterische manier behandeld en tot iets monumentaal gemaakt. Wat begint met
materie barst uit zijn voegen tot een groter verhaal. Porseleinen objecten die lichaamsdelen
worden en zelfs lichamen aan elkaar liëren. Maar ook, wat is er zinlozer dan een - nauwkeurig
met de hand gedraaid - theekopje waaruit geen thee kan gedronken worden? Een bh uit
porselein is onverdraaglijk. En is de zorgvuldig gehaakte beer een kinderverhaal of een
transgressieve droom? Op deze laatste vraag bijvoorbeeld zullen Lemm&Barkey u met opzet
het antwoord schuldig blijven. Mochten ze het antwoord kennen hadden ze het beeld niet
gemaakt.
Tegenover die gedachten zet Barkey dan weer de lichamen van haar performers. Die lichamen
kunnen bijna volmaakte afgetrainde perfecties zijn, totaal fragiel en koppig of een oerkracht. Net
zoals het in Barkey’s voorstellingen nooit om de choreografie als dusdanig gaat, maar over het
verdwijnen ervan, gaat het in de video's nooit over de representatie, maar over de presentatie
zelf.
Deze installatie is het resultaat van een niet vooropgezet doel. Een anti-conceptueel
waanbeeld.

GRACE ELLEN BARKEY
Kunstenares, choreografe en performer Grace Ellen Barkey is geboren in Surabaya (Indonesië).
Barkey woont en werkt in Brussel en is medeoprichter van het kunstenaarshuis Needcompany
(1986). Sinds 1992 maakt ze haar eigen producties die zich situeren op het grensvlak tussen
theater, dans, performance en beeldende kunst. De dramaturgie van de muziek krijgt in elke
voorstelling een centrale rol, van Gustav Mahler tot Sonic Youth. In 2013 schreef het
Amerikaanse iconische avant-garde performance art-collectief The Residents de muziek voor
haar voorstelling MUSH-ROOM. In FOREVER (2016) stelt Grace Ellen Barkey dezelfde vragen
als Mahler in Der Abschied: ‘Om altijd maar ’t leven te bezingen, dat houdt niemand vol. De
dood of liever gezegd de eindigheid der mensen verdient ook een lied, een dansje.’
PIE - Probabilities of Independent Events (2019), haar meest recente voorstelling, vertrekt van
pop en folksongs van Zappa, Queen en andere popiconen. Het bevraagt de
(on)waarschijnlijkheid der dingen. Alles is mogelijk. Het kan niet mislukken.
Grace Ellen Barkey bouwt gestaag aan haar eigen beeldend oeuvre. Haar meeste recente
installaties zijn een onderzoek naar het transponeren van een ruimte naar een engte en
nodigen de toeschouwer uit om deel te worden van het zintuiglijke werk. Ze verzamelt, filmt en
fotografeert bloemen en bladeren uit haar eigen Brusselse stadstuin en haar directe omgeving.
‘Een claustrofobische blik op de gedachte dat mensen sterfelijk zijn en de natuur eeuwig is.
Schoonheid is alleen maar mooi als ze vergankelijk is. Dan pas krijgt ze een geschiedenis.’
Haar beeldend werk werd recent tentoongesteld in Witte de With Center for Contemporary Art
(Rotterdam), Poortersloge (Brugge), CC Strombeek, UZ Jette en Coup de Ville (Sint-Niklaas).
Grace Ellen Barkey vormde samen met Lot Lemm het kunstenaarsduo Lemm&Barkey. Hun
werk werd tentoongesteld bij BOZAR (Brussel), Benaki museum (Athene), Musée des Arts
décoratifs (Paris), CC Strombeek, Dr. Guislain museum (Gent), Triënnale Hasselt / Superbodies
e.a.
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