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Een Essay over spinnen dat zonder opzet leidt tot zelfreflectie en jeugdsentiment

Tarantism is een video-installatie van Joachim Koester. Het woord zelf  komt van een soort hysterisch ge-

drag, die wordt veroorzaakt door de beet van een tarantula. Hoewel de term historisch gezien refereert 

naar de dansvorm die deze beet zou genezen. Deze roestige dans vol uitzinnigheid werd uitgevoerd op een 

merkwaardige manier, die vooral veel concentratie en focus vraagt van de danser. De bewegingen werden 

gestuurd door gedwongen, bijna genoodzaakte, impulsen en spasmes, Mensen trillen, schudden hun ganse 

lichaam, hun hoofden hangen en ze knarsen hun tanden als gekken, de acties waren ongecontroleerd maar 

vol overtuiging verwezenlijkt, dat het ongetwijfeld precies een ander was die hen stuurt. 

Verschillende installaties in de tentoonstelling (Bringing Something Back, Kunsthall Bergen) zijn vertrokken 

vanuit een idee van de schrijver Carlos Castaneda. Hij schreef  in zijn boek ‘The Teaching of  Don Juan’ over 

een bepaalde manier waarop sjamanen leerden om mensen te zien als energievelden. Zo ontdekten deze 

sjamanen dat elke mens (die werd geobserveerd als lichtbol) verbonden is met een energieke massa van on-

denkbare proporties die in het universum bestaat. Ze noemden deze massa ‘de donkere zee van bewustzijn’, 

een verzamelpunt waar op dat moment perceptie plaatsvindt. In dat punt (in de donkere zee van bewustzijn) 

wordt de vloeiing van energie omgezet in zintuiglijke gegevens en die gegevens worden dan geïnterpreteerd 

als de wereld die ons omringt.

Koester gebruikt deze stelling als choreografisch concept voor zijn dansers en acteurs. In een interview met 

één van de acteurs vertelt hij “I guess the biggest challenge was to find that exact level of  presence… Not 

act… Simply be this movement or this present… Without disturbances because a lot goes around in your 

head and it shines through in a way.”

Ik vond dit een enorm interessant concept, ik werk zelf  graag met mijn instinct en gebruik mijn lichaam 

als onderzoekend beest liever dan mijn hoofd. Net zoals Koester tast ik de grenzen af  van gevoelsdrift en 

intuïtie, uiteindelijk zijn we mensen, opgevoed om recht te staan, te praten met onze monden en te denken 

vooraleer we doen.

Want waar ligt het verschil tussen mens, dier, ding, ik vraag mij dat zo vaak af. We worden opgelegd om ons 

instinct te verdringen, dat gebeurt met kleine dingen, een kind dat niet van de grond mag eten, het morele en 

ethische belang van seks, schoonheidsbeperkingen, klederdracht, etc. Wat gebeurt er als een zedelijk meisje 

als ik de grenzen aftast van instinct in beweging? Ik plaats graag de waarheid onder een vergrootglas, en als 

ik heel eerlijk ben, ik ben bedrog, in alles wat ik probeer te bereiken met dit idee.

Ik ben ook een maaksel van de maatschappij, het is zelfs ongepast en beschamend hoe bedroevend veel ik 

hetzelfde ben als de rest. Maar niettegenstaande is het zo onvermijdelijk om te zijn wie je bent, dat het am-

per je eigen fout is dat je je geest en lichaamsdrift niet kunt volgen. Onderzoek doormiddel van het testen en 

gebruiken van eigen fysiek is onderschat, het meeste van wat we doen gebeurt in ons hoofd, waardoor onze 



voortvloeisels van experimenten en speurtochten zich binnen dezelfde muren blijven afspelen.

Het onbekende - in zijn wetenschappelijke, metafysische en historische verscheidenheid - staat centraal in het 

werk van Joachim Koester, dit vind ik een heel interessante zoektocht. Hoe hij speelt met fysisch bewustzijn 

en het aftasten van de grenzen van actief  aanwezig zijn in een ruimte. Om die aanwezige energie te vertalen 

in een beweging en daarmee nog verder te gaan. Hoe dat anderen het onderbewustzijn zien als een obscuur 

en onbekend gegeven, probeert Koester het volledige bewustzijn rationeel aan te kaarten. Koester vervaagt 

document en verhaal in deze verkenning van hoe kennis, perceptie en het lichaam het rationele met het 

obscure verweven.

Naast zijn terugkerende thematiek in technologische revolutie is hij dus ook vooral bezich met spirituele 

revolutie.

De dansers werden gevraagd om op zoek te gaan naar een ‘grijze zone’ waar men net zoveel bewust als on-

bewust is van zijn lichaam. Ze zoeken de randen van hun lichaam en komen zo terecht in de ‘Terra Incog-

nita’, het ongekende land. Doormiddel van improvisatie-activiteiten konden ze hun lichamelijk en geestelijk 

bewustzijn trainen en verfijnen, ze leren zichzelf  uit te breiden, hun aanwezigheid een grotere ruimte te 

geven.



Om even terug te komen op de beet van de tarantula. Toen ik wikipedia raadpleegde om de symptom-

en te weten komen viel mij iets merkwaardigs op. Symptom en van een tarantula-beet zijn: misselijkheid, 

ademhalingsproblemen, donkere wallen, spraakproblemen, rusteloosheid, gezwollen lippen, gevoelige huid, 

verhoogde prikkelbaarheid en het woord ‘delirious’, hét befaamde lied van Luka Bloom, de man naar wie ik 

vernoemd ben. Dit zijn indicaties die ik als kind altijd heb meegedragen, waar ik tot op de dag van vandaag 

enorme last mee heb gehad en al die jaren oplossingen voor heb moeten zoeken. Dus toen vroeg ik mij af, 

had ik mijn leven lang een tarantulabeet? En is alles wat ik ooit heb moeten doen om dit te voorkomen de 

‘Tarantism’ dansen? 

Het werk van Joachim Koester werd plots geprojecteerd als een plaats voor (zelf)reflectie. 

In mijn grafiek-project ben ik op zoek gegaan naar een vorm van meditatie, waarbij men bewust is van zijn 

lichaam maar niet van zijn denken, aansluitend hierbij maakte ik tekeningen die enkel de plaatsen die ik 

doelgericht aanvoelde en op focuste in mijn positie verbeelde. Hier denk ik terug aan het deel van de ten-

toonstelling waarbij de bezoeker zich kan neerleggen en luisteren naar een meditatieve stem die ons bewust 

maakt van onze lichaamsdelen. Wanneer je je focust op één lichaamsdeel voel je deze ook veel meer bestaan 

dan als je gewoon ligt en je gedachten de vrije loop laat gaan. Dit werk maakte de bezoeker bewust van de 

zwaartekracht van zijn lichaam en de potentiële isolatie die je zelfs in een openbare tentoonstelling zelf  kunt 

creëren.

‘The Dark Sea of  Awareness’ waar Koester al eerder over sprak is geen plek van onderbewust zijn, noch van 

écht bewustzijn. Ervaringen, herinneringen, de dingen die er te doen in ons leven gebeuren allemaal in de 

bewuste zone, we zijn bewust van onze relaties, onze acties, onze verwezenlijkingen, onze keuzes. Ons on-

derbewustzijn daarentegen staat voor rust, een pauze die we nemen om onze energie te kunnen steken in het 

bewuste leven. Maar hoe zit het met de Grijze Zone?

Waarin we bewust zijn van ons lichaam, onszelf, maar niet van alles wat er afspeelt in onze levensloop. De 

zone waarvan ik denk dat onze intuïtie verscholen zit, waar we ons dier samen met ons instinct hebben 

opgesloten, waardat we rusten wanneer we moeten rusten en bewegingen zorgvuldig worden uitgevoerd en 

uitgekozen door ons waarlijke, eigen lichaam. Een zone waarin het niet uitmaakt wie je bent, wat je doet, wat 

je maakt, de geestdrift en vervoering gaan hun eigen loop.

Koester vertelt hoe dit proces op een échte manier navigeert in het onbekende, er is een zekere kennis en 

bekwaamheid in ons lichaam dat we ondervinden die moeilijk, misschien zelfs niet, te verwoorden valt. We 

voelen en weten dingen die we niet kunnen uiten, elke spiercontractie dat het lichaam onthoudt heeft een 

oorsprong en een geschiedenis, we bewegen uit herinnering, uit een gevoelsdrift die is gecreëerd. 

Is dit terrein wel echt? Of  is het iets dat Koester en ik verzinnen om niet toe te geven aan de soortgelijkheid 

van de mens met elkaar en de enorme kloof  tussen de mens en het dier? Ben ik maar aan het fantaseren over 

het menselijke instinct? 

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen al eens het terrein van het bewuste onbewuste heeft aangeraakt. Denk 



maar aan dansen op je favoriete lied, zijn bewegingen daar dan zo gecontroleerd? Je hebt geen drugs nodig 

om iets anders te beleven dan deze realiteit en je lichaam is meer dan wat wij ervan gebruiken. Je bent altijd 

meer dan wat je bent, we zijn allemaal door een spin gebeten en we moeten durven loslaten.
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