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Marktplaats 76
Marktplaats 76 is Jan Lauwers’ donkerste verhaal voor zijn levenslustige gezelschap. Met hemzelf als verteller en leider van de plaatselijke
fanfare zingt en danst Needcompany het verhaal van een dorp. Een
dorp dat rouwt om de gevolgen van een tragische ontploffing op
de marktplaats. Een uit de hemel gevallen reddingsboot geeft het
startschot voor een overvloed aan beelden en muziek in het epische
verhaal van de dorpelingen.
Rouw en verdriet, bloedschande en ontvoering, pedofilie en zelfmoord worden door de performers tot leven gebracht in een vurige
gemeenschap waarin overdadige liefde, vriendschap en geluk overleven. De vragen die Lauwers in deze voorstelling stelt gaan terug naar
het hart van de politiek in de eenentwintigste eeuw. Dat wat ooit een
samenleving bijeenhield – traditie, religie, etniciteit, nationaliteit,…
– heeft in de geglobaliseerde wereld zijn vanzelfsprekende en bindende kracht verloren. De (on)mogelijkheid van het samenleven is de
cruciale inzet van Jan Lauwers’ voorstellingen van het voorbije decennium. De kamer van Isabella (2004), De Lobstershop (2006) en Het
Hertenhuis (2008) – samen de Sad Face | Happy Face trilogie – zijn
evenveel vertellingen over de krachten die een groep (ont)binden.
In Marktplaats 76 brengt Jan Lauwers het verhaal van de verlossing
van een gemeenschap. De markt was en is nog steeds het vertrek- en
eindpunt van betogingen en manifestaties, uitingen van de wil van
de burger. Het is de plek van het openbare spreken. Wat de gemeenschap aangaat, gebeurt op het marktplein, en omgekeerd: wat op
het marktplein gebeurt, gaat de gemeenschap aan. Met deze epische
voorstelling geeft Lauwers de kans om het dorp door een soort van
psychoanalyse te laten gaan.
“Het lef waarmee Lauwers zijn visie voor onze voeten werpt, het is een
splinterbom waarbij je niet ongeschonden buiten komt. Deze voorstelling
heeft meer straffe ideeën in petto dan veel andere artiesten in een heel oeuvre
hebben. Dat is enkel de groten gegeven: niet zuinig moeten zijn op inspiratie. Een onuitputtelijke bron.”
– De Standaard
“Met vrolijke kleuren en betoverende tableaux vivants de donkerste emoties
vertellen én ontmijnen: Lauwers blijft er een meester in.”
– Focus Knack
“De doden hebben een plaats en een stem in het toverland van Jan Lauwers. Een ten diepste humaan oord, dat elk applaus verdient.”
– Der Standard
“Geheel in de zin van een cathartisch theater slaagt Lauwers er in, de mens
in heel zijn tegenstrijdigheid te celebreren, met al zijn verlangens en angsten, maar ook met zijn diepste afgronden en onvolkomenheden.
– Wiener Zeitung

Jan Lauwers (Antwerpen, 1957) studeerde schilderkunst aan de
Kunstacademie van Gent. Eind 1979 verzamelde hij een aantal mensen rond zich in het Epigonenensemble. In 1981 werd deze groep omgevormd tot het collectief Epigonentheater zlv (zonder leiding van) dat
het theaterlandschap verraste met een zestal theaterproducties. Hiermee schreef Lauwers zich in de radicale vernieuwingsbeweging in
Vlaanderen begin ’80 en brak internationaal door. Het Epigonentheater zlv bracht concreet, direct en sterk visueel theater met muziek en
taal als structurerende elementen. Jan Lauwers ontbond dit collectief
in 1985 en richtte Needcompany op samen met Grace Ellen Barkey.
Jan Lauwers’ opleiding als beeldend kunstenaar is bepalend voor zijn
omgang met het medium theater en leidt tot eigenzinnige, op velerlei
manieren grensverleggende theatertaal, die het theater en haar betekenis onderzoekt. Eén van de belangrijkste kenmerken van deze taal
is het transparante, ‘denkende’ acteren en de paradox tussen ‘acteren’
en ‘performen’.
In 2006 kreeg Jan Lauwers de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap
Cultuur 2006 in de categorie Toneelliteratuur. Sinds 2009 is Jan
Lauwers artist in residence in het Burgtheater in Wenen.
Jan Lauwers werd bekroond met het ‘Gouden Ereteken voor
Verdienste aan de republiek Oostenrijk’ (2012).
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.
Al sinds het begin profileert Needcompany zich als een internationaal, meertalig, vernieuwend en multidisciplinair gezelschap. Die
diversiteit wordt op haar best weerspiegeld in het ensemble waar
gemiddeld 7 verschillende nationaliteiten samenwerken. In de loop
der jaren wordt bij Needcompany steeds meer ingezet op dit ensemble. De hechte groep performers die Jan Lauwers en Grace Ellen
Barkey rond zich hebben verzameld maakt deel uit van de langetermijnvisie waar Needcompany voor staat. De performers krijgen de
kans om tijdens hun professionele traject bij Needcompany eveneens
hun persoonlijke, artistieke werk te ontwikkelen of onderzoeken. Op
deze manier zijn er nieuwe artistieke allianties ontstaan in het hart
van Needcompany: Lemm&Barkey (een samenwerking tussen choreografe Grace Ellen Barkey en kostuumontwerpster/kunstenares
Lot Lemm, sinds 2004), MaisonDahlBonnema (een samenwerking
tussen de performers/makers Hans Petter Dahl en Anna Sophia
Bonnema, sinds 2003), OHNO COOPERATION (een samenwerking tussen performer/componist/kunstenaar Maarten Seghers en
theatermaker/kunstenaar Jan Lauwers, sinds 2006). Dankzij deze
organisch tot stand gekomen samenwerkingsverbanden wordt extern
artistiek experiment als vanzelf geïmplementeerd in de dagelijkse
artistieke werking. Jan Lauwers en Grace Ellen Barkey zorgen voor
een doorstroming van hun artistieke visie door de intense samenwerking met het ensemble.

Marketplace 76
Marketplace 76 is the darkest story Jan Lauwers has written for his
high-spirited ensemble. With Lauwers himself in the role of narrator and leader of the brass band, Needcompany sings and dances the
story of the village. A village that is mourning the consequences of a
tragic explosion on the marketplace.
The performers bring mourning and sorrow, incest and abduction,
paedophilia and suicide to life in a passionate community full of
excessive love, friendship, happiness and survival. The questions
Jan Lauwers asks in the play go to the heart of twenty-first century
politics. In a globalised world, the things that once held a society
together – tradition, religion, ethnicity, nationality and so on – have
lost their self-evident binding force. The possibility (or impossibility) of coexistence is the crucial issue in Jan Lauwers’ plays over the
last decade: Isabella’s room (2004), The Lobster Shop (2006), The Deer
House (2008) – together the Sad Face | Happy Face trilogy – are all
stories about the forces that bind a group together or break it apart.
In Marketplace 76 Jan Lauwers tells the story of the deliverance of a
community. The market was and still is the starting and finishing
point of demonstrations and events, expressions of the citizens’
will. It is the place for public speaking. The things that concern the
community take place on the marketplace, and vice versa: whatever
happens on the marketplace concerns the community. The epic play
gives Lauwers the opportunity to let the village undergo a sort of
psychoanalysis.
“Lauwers boldly throws his vision at our feet like a fragmentation bomb,
and that means you don’t emerged untouched. This production has more
incredible ideas than many other performing artists have in their whole
career. Only the truly great have this gift: not having to be sparing with
inspiration. An inexhaustible source.”
– De Standaard
“Talking about and disarming the darkest emotions with cheerful colours
and captivating tableaux vivants: Lauwers remains a master.”
– Focus Knack
“The dead have their place and a voice in Jan Lauwers’ wonderland. A
profoundly human place, that deserves all the applause it gets.”
– Der Standard
“Fully in line with the notion of cathartic theatre, Lauwers succeeds in
celebrating man with all his longings and fears, and also with his deepest
abysses and imperfections.”
– Wiener Zeitung

Jan Lauwers Jan Lauwers (Antwerp, 1957) studied painting at the
Academy of Art in Ghent. At the end of 1979 he gathered round
him a number of people to form the Epigonenensemble. In 1981 this
group was transformed into the Epigonentheater zlv collective which
took the theatre-world by surprise with its six stage productions.
In this way Jan Lauwers took his place in the movement for radical
change in Flanders in the early ‘80, and also made his international
breakthrough. Epigonentheater zlv presented direct, concrete, highly
visual theatre that used music and language as structuring elements.
Jan Lauwers disbanded this collective in 1985 and founded Needcompany.
Lauwers’ training as an artist is decisive in his handling of the theatre
medium and leads to a highly individual and in many ways pioneering theatrical idiom that examines the theatre and its meaning. One
of its most important characteristics is a transparent, ‘thinking’ acting and the paradox between ‘acting’ and ‘performing’.
In 2006 Jan Lauwers received the Flemish Community Culture
Prize in the playwriting category.
Jan Lauwers has been artist-in-residence at the Burgtheater in
Vienna since 2009. Jan Lauwers is awarded with the Decoration of
Honour in Gold for Services to the Republique Austria (2012).
Needcompany is an artists’ company set up by theatre-maker and
artist Jan Lauwers and choreographer Grace Ellen Barkey in 1986.
They form the core of the company, and it embraces all their artistic
work: theatre, dance, performance, visual art, writing, etc. Their creations are shown at the most prominent venues at home and abroad.
Since the very beginning, Needcompany has presented itself as an
international, multilingual, innovative and multidisciplinary company. This diversity is reflected best in the ensemble itself, in which
on average 7 different nationalities are represented. Over the years
Needcompany has put increasing emphasis on this ensemble. The
close group of performers Jan Lauwers and Grace Ellen Barkey have
collected around them is part of the long-term vision Needcompany
has in view. While with Needcompany, the performers are given the
opportunity to develop or examine their own personal artistic work.
This has enabled new artistic alliances to arise at the heart of the
company: Lemm&Barkey (collaboration between choreographer
Grace Ellen Barkey and costume designer/artist Lot Lemm, since
2004), MaisonDahlBonnema (collaboration between performers
and makers Hans Petter Dahl and Anna Sophia Bonnema, since
2003) and OHNO COOPERATION (collaboration between performer, composer and artist Maarten Seghers and artist and theatremaker Jan Lauwers, since 2006). Thanks to these organically-grown
joint ventures, external artistic experimentation is quite naturally
implemented in the company’s everyday artistic work. Jan Lauwers
and Grace Ellen Barkey enable their artistic vision to develop freely
by collaborating intensively with the ensemble.
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