MALAM / NIGHT
GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY

Grace Ellen Barkey - geboren in Surabaya, Indonesië - werkt aan een nieuwe installatie/performance. Geobsedeerd door de nacht, gekweld door slapeloosheid en geïnspireerd
door Wayang - het Javaanse schimmenspel - en haar voorouders, gaat ze een dialoog aan met het duistere en nodigt het publiek uit om een meditatieve ervaring te delen.

"Al jaren kijk ik 's nachts naar de planten in mijn tuin. De structuren, het licht van de straatlantaarn of de maan,
de schaduwen, het mysterieuze glinsteren als het geregend heeft. Ik keek zo veel dat ik me één voelde met de
structuren. In het Wayang poppenspel zie je dezelfde organische vormen en het spel met licht en schaduw. Ik ben
de Wayang speler - de Dhalang. Ik creëer de nacht via mijn observatie en verbeelding, maar ook de nacht via
mijn herinneringen en mijn ouderlijk erfgoed. Als ik dieper ga in de lagen van de nacht, eer ik mijn geschiedenis,
de verhalen van mijn ouders, grootouders, voorouders. Elk verhaal in mijn familie verbergt de hele koloniale
geschiedenis en haar wonden. Het is opvallend dat in de koloniale geschiedenis vrouwen worden gebruikt en
vervolgens opzij worden gezet, vergeten. Ik heb besloten dat ik voor dit project mijn naam zal dekoloniseren en
de naam van mijn grootmoeder zal gebruiken."
- Grace Tjang, mei 2021

hanânonton ringgit manangis asekel mûd.a hid.epan
huwus wruh towin yan walulang inukir molah angucap
haturning wwang tresnêng wisaya malahâ tar wihikana
ri tatwanyân mâyâ sahana-hananing bhâwa siluman.
- Arjunawiwaha

Performatieve installatie Malam/ Night door Grace Tjang
Installatie, video’s, tekeningen, kostuums en performance Grace Tjang
Geluidsinstallatie ‘Imaginary landscapes’ Rombout Willems
Technische leiding Ken Hioco
Techniek Koen De Saeger
Productieleiding Marjolein Demey
Outside eye Emma van der Put
Artistieke assistentie Kasia Tórz
Productie Needcompany
Co-productie Théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse, international
figuren.theater.festival Erlangen, MA scène nationale – Pays de Montbéliard
Tax Shelter funding BNP Paribas Fortis Film Finance NV/SA
Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter van Belgische Federale Overheid en
de Vlaamse overheid
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Zakelijke coördinatie | Toon Geysen: toon@needcompany.org
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Internationale bookings
Key Performance | Koen Vanhove koen@keyperformance.se

