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De special guide van zondag 17 juni was Massimo, een charismatische
Italiaan die kok is van Il Proverbio, een pizzeria met groeiend succes in
Winterslag-Genk. Na een gezellige voorbereiding was het moment
aangebroken: de special tour met Massimo. Wel was het even slikken toen
we de immense groep geïnteresseerden aan de infobalie zagen staan. Maar
zoals ze zeggen: the more, the merrier en bovendien krijg je er indirect een
gratis stembandtraining bij!
Tijdens de tour haalde onze Special Guide - trouwens zoon en kleinzoon van
mannen die voor Waterschei Mijn hebben gewerkt - interessante anekdotes
aan. Enkele voorbeelden: Rocco Granata’s Marina wordt vaak gedraaid in Il
Proverbio, maar dan in de versie van Dean Martin. Ook in Thaise
karaokebars weergalmen de klanken van Marina, zo haalde Massimo aan! Dit
toont aan dat Rocco - onze Italiaans-Genkse ster - niet enkel in het Belgisch
collectief geheugen zit gegroefd.

Het werk van Kevin Kaliski deed hem denken aan zichzelf, als kind fanatiek
legohuizen bouwend met als droom architect te worden. Bij ‘de
mijnwerkersboekjes’ vertelde Massimo dat hij in zijn familiehuis te Italië
een oude tinnen doos had gevonden met daarin vele foto’s en het
mijnwerkersboekje van zijn grootvader. Dit is dan weer een mooie link naar
Boltanski, die niet zonder reden ook zo’ n tinnen ‘koekendozen’ heeft
gebruikt, dit zijn namelijk de ultieme materiële ‘reservoirs’ voor
herinneringen.
Nadien belandden we bij de hedendaagse kunst, waar Massimo begon over
zijn werkervaringen in Charleroi en zo zijn visie op de stad kon toetsen aan
die van Michael Matthys. Na andere tussenstops, eindigde de rondleiding bij
Yellow Capitalism, Special Economic Zone, 2012 van Jota Izquierdo, een
werk met een tragikomische inslag, dat zeker nog even nazinderde… Special
Guide Massimo heeft voor een leerrijke en gezellige namiddag gezorgd.
Deze econoom, potentiële architect en fantastische pizzabakker, heeft dus
ook gids-capaciteiten. Bedankt, Massimo! En bedankt aan alle bezoekers!
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