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'Ik wil ook luisteren naar mensen die fluisteren'
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Op 1 januari wordt Louise Osieka (30) directeur-intendant van C-mine. 'Ik wil de verkaveling op de site tegengaan en eenheid in het
artistieke verhaal brengen.'

Genk C-mine bestaat precies tien jaar. In die periode kreeg de voormalige mijnsite van Winterslag een internationale reputatie met
expo's als The World of Charles & Ray Eames, The World of Tim Burton en Tim Walker: Wonderful Things. Op dezelfde locatie werden
ook voorstellingen gecreëerd - denk aan TrapTown van Wim Vandekeybus - en het is de thuishaven van heel wat gezelschappen uit
de wereld van theater, muziek en beeldende kunsten. Ook het atelier van designer en kunstenaar Piet Stockmans, de erfgoedcel Mijn-
Erfgoed, 33 creatieve bedrijven, kunsthogeschool LUCA School of Arts, C-mine Crib (een incubator voor start- en groeibedrijven) en
kunstencentrum CIAP zijn er gevestigd.

Tot nog toe was er geen overkoepelende directie, maar daarin komt verandering met de aanstelling van Louise Osieka. Ze woonde
tien jaar in Brussel en keerde onlangs terug naar Winterslag, de Genkse deelgemeente waar ze opgroeide. Ondanks haar leeftijd
heeft ze een gevarieerd cv. En vooral: in Limburg werd ze in korte tijd een gezaghebbende stem in het cultuurdebat. Na haar studies
kunstwetenschappen aan de KU Leuven was ze assistent-curator voor de collectie moderne en hedendaagse kunst van de Nationale
Bank van België. In 2012 werkte ze voor Manifesta 9 als art mediator een educatief programma uit. Ze deed ook onderzoek naar het
werk van beeldend kunstenaar Jef Geys en stelde tentoonstellingen samen als onafhankelijk curator. Op 1 februari 2016 werd ze
directeur van CIAP, een functie die ze binnenkort doorgeeft aan een nog aan te duiden opvolger.

'Ik ben blij met mijn nieuwe job', zegt ze. 'Een vrouw in een leidinggevende positie, dat klinkt nog altijd een beetje exotisch, maar voor
mij is dat geen issue. Ik krijg een geweldige kans om C-mine en Limburg nog meer op de kaart te zetten. Mijn nieuwe werkplek heeft
in ons land een unieke positie. Het is voor mij een extensie van de publieke ruimte, een plaats waar je niet alleen prikkels krijgt, maar
waar je ook kunt ontladen. Door de bevolkingsdensiteit is dat in een stedelijke omgeving vaak niet mogelijk.'

C-mine én Limburg nog meer op de kaart zetten, zegt u?

'Limburgers moeten hun calimerogevoel opzijzetten. De eerste vraag die ik vaak hoor: heeft de Vlaamse regering nog geld voor
Limburg? We moeten daarmee stoppen en tonen wat we in onze mars hebben. Daarom kijk ik verder dan Genk. Naar Insel Hombroich
in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, bijvoorbeeld, een openluchtmuseum met kunst van 3000 voor Christus tot gisteren. Of naar
het Louvre in Lens en de verzameling hedendaagse kunst in het FRAC in Duinkerken. Uiteraard wil ik de eigen regio niet vergeten.
Z33 wordt een voor de hand liggende partner.'

Limburg werd de afgelopen decennia niet alleen geconfronteerd met een intellectuele braindrain, maar ook een culturele.

'Dat is geen typisch Limburgs fenomeen. De exodus van kritische massa's is een verschijnsel waar alle regio's zonder grootstedelijke
agglomeraties mee te maken krijgen. We kunnen in Limburg een tegengewicht bieden met een holistische aanpak. Met
cultuureilandjes schieten we weinig op. Daarom kijk ik uit naar de samenwerking tussen CIAP en FLACC, een werkplaats voor
beeldende kunstenaars. Het Brusselse architectenbureau 51N4E is bezig met de plannen voor een nieuw gebouw op C-mine, waar
beide instellingen elkaar ongetwijfeld kunnen versterken. Ik ben daar ontzettend gelukkig mee, want wie krijgt vandaag nog de kans om
een nieuwe infrastructuur voor de kunsten te bouwen?'

U had het over eilandjes. Het zal diplomatie vergen om uw ideeën ingang te doen vinden.

'Ik ben gepassioneerd en ongeduldig, maar ik ben geen maniak. Of toch minder dan vijf jaar geleden. (lacht) Ik volgde onlangs een
opleiding tot herborist, om maar te zeggen dat er in mijn leven meer is dan werken. In mijn nieuwe functie wil ik veel luisteren, ook naar
mensen die fluisteren. Andere meningen schrikken me niet af. Een kritische houding is een kwaliteit, geen obstakel. We zullen aan
het organogram moeten werken, maar dat betekent niet dat er functies zullen verdwijnen, integendeel. Ik denk zelfs dat er vacatures
komen.'

'Ikzelf zal het grotere verhaal moeten schrijven, maar dat is nu net de charme. Ik ben graag met beleid bezig. In overleg met lokale
en Vlaamse politici wil ik nagaan welke nieuwe mogelijkheden er zijn voor de cultuursector. Ik ga helaas niet meer zelf expo's kunnen
maken, maar deze kans was te mooi om ze te laten liggen. De drie pijlers van C-mine - cultuur, toerisme en creatieve economie - laten
samenvloeien in één beleid, daar wil ik me graag voor smijten.'

Rudi Smeets
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