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duzen, da géing et dach bestëmmt besser, well mir äis 
jo wuel esou allerhand ze zielen hätten. Mir wor et grad 
esou léif, schliisslech ass näischt méi latzeg an engem 
gespréich wéi steif formulatiounen, laanscht déi ee beim 
“dierzen” nun emol nit kënnt. Den “du” mécht diren op, 
barrière verschwannen an de käpp, an et kann ee vun 
der long op d’zong schwätzen. A vill, ganz vill hu mir 
geschwat, d’anita huet vu senger kandheet gezielt, a wéi 
dass beler deemools nach ausgesinn huet, an den aus-
gangs 70er, ugangs 80er; d’duerf war villeg méi kleng  
wéi haut, an eigentlech woren och just nëmme baueren- 
häiser do. Dat huet changéiert, déi meescht kleng häff 
sinn zwar nach nit ganz verschwonnen, mä goufe  
gréisstendeels ëmgebaut, als wunnhäiser mat garage an 
e bësse gaart ronderëm, sou dass eigentlech just nach 
dräi grouss bauerebetriber iwwreg bleiwen. Beler ass 
wéi sou vill aner dierfer am éislek dagsiwwer bal ganz 
eidel, d’leit fueren eraus schaffen, a komme réischt géint 
der owend heem. D’anita huet seng kandheet als bauere-
meedchen erlieft, d’elteren haten ee klenge betrib, an na-
tierlech huet jiddereen an der famill do mussen eng hand 
mat upaken. Wuel gemierkt siwen deeg an der woch, 
dat ganzt joer duerch, et wor also nit méiglech an ee 
veräin ze goen, oder mat frëndinnen a frënn sortien a 
vakanzen ze plangen. Sënnvoll, sou wollten d’elteren et, 
och fir d’anita a seng gesëschter, sënnvoll sollt d’liewe 
sinn, d’aarbecht am mëttelpunkt, d’aarbecht um haff. 
An d’aarbecht an der primärschoul, zu wampech an zu  
bënzelt.

Sou laang d’anita zréck denke kann, huet et well ge-
moolt, och als klengt kand, am elterenhaus wor awer 
kee molgeschir, kee molpobeier a keng zeecheblieder, 
an eigentlech wor et jo och nit erwënscht, well um haff 
ëmmer vill aarbecht z’erleedege wor, an dat goung nun 
emol vir! Zum gléck huet deemools nach d’bomi am haus 
gewunnt, si wor déi eenzeg persoun déi konnt weider 

Op der sich no perfektioun ...

Et wor där ganz rarer moienter een, wou eigentlech  
näischt konnt schif goen! Hierschtwieder an d’sonn, 
déi sech lues awer sécher géint den niwwel duerchge-
sat huet, dee moment wéi ech déi lescht puer kilometer 
vu wäiswampech erof op beler gefuer sinn, duerch eng 
natur déi grad ugefangen hat ze changéieren, déi déi 
eng faarf géint déi aner getosch huet, a wierklech alles 
gewisen huet, an an de beschte gring-rout-brongen téin! 
Vereenzelt hat sech schwaarz mat wäiss a gro drënner 
gemëscht, dat blot vum himmel hat ech well ënnerwee 
gesinn, fir erop, heihinner an den ieweschte wutz vum 
cliärrwer kanton.

An da kënnt, wéi bei all deenen anere gespréicher mat 
artistinnen an artisten virdrun och, deen decisive moment 
vun deem ech mir all kéiers nees arieden, dass sech elo 
alles bannent e puer kruziale sekonnen decidéiert! Deen 
éischte bléckkontakt, dat éischt laachen, handklécken, an 
de “gudde moien, ech sinn de ... freet mech!”. D’anita 
hat seng duechter un der hand, schei an awer virwët-
zeg, d’kand wousst nit esou richteg op et sollt op mech 
duerkommen, oder virleefeg emol nach léiwer nit. Ech 
hunn alt esou laang säi wujelkapp bewonnert, deck reng 
blond krauselen, genee wéi der mamm hir, just dass déi 
pechschwaarz sinn! An et ginn nach eng parti gemein-
sam punkten, wéi sech am laf vun deem moie sollt eraus- 
stellen, dee staarke charakter, déi wibbelegkeet, a  
molen, molen, molen, vun ufank un! Mir souze knapps 
an der kichen um comptoir, dunn huet dem anita seng 
duechter well den tuschstëft am grapp a wor a gedanke 
bei deem, wat seng kleng fanger do op pobeier gezau-
bert hunn.

D’mamm an ech, mir wore séier am gespréich, an no 
zwou minutte frot d’anita well, op mir äis nit léiwer sollten 
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hëllefen, si huet ëmmer un d’kand gegleeft, huet am 
buttek heemlech collante kaf, well déi op engem dënne 
kartrong opgespaant a verpak woren, an op dee wäisse 
kartrong konnt d’anita da molen, heemlech! An dat war 
fir d’anita eng richteg leidenschaft, déi et awer leider 
huet missen ënnerdrécken, ausser ee mol am joer, wann 
eng grouss bank hire mol-concours lancéiert huet! Dann 
huet d’anita direkt zwee biller gemoolt, säin eegent an 
eent fir seng schwëster, déi guer nit mole konnt. Express, 
sou gëtt d’anita haut mat engem luussege laachen zou, 
huet et senger schwëster hirt bild nit grad esou schéi ge-
molt a gouf all kéiers och direkt bestrooft, well d’bild vu 
senger schwëster regelméisseg gewonnen huet, a mat 
500.- frang op de kont belount gouf! Vu sengem eegene 
bild, däers ass sech d’artistin absolut sécher, huet de jury 
ugeholl, dass do een erwuessenen d’hand mat am spill, 
an um zeecheblaat muss gehat hunn! An zum gléck wor 
d’bomi ni ganz wäit ewech, si huet ganz fréi a ganz 
richteg erkannt, wat fir een talent dass d’enkelin do mat 
an d’wéi geluecht kritt hat. D’bomi huet dann och, sou 
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gutt et goung, dofir gesuergt, dass d’anita huet däerfe 
weider molen, wann alt emol e bësse rou wor, oder wann 
et nees esou opgedréit wor, dass just d’molen hatt nees 
eng grimmel berouege konnt.

No der primärschoul goung et du fir dräi weider schoul-
joeren op ëlwen, an esou lues hat sech och doruechter 
erëmgeschwat, wéi a mat wat dass d’anita seng fräizäit 
géing verbréngen. An deene joeren hu geschäftsleit nach 
hir buttiksfënsteren dekoréiert, der joereszäit ugepasst, an 
dozou huet nun emol eng schéi faarweg gemoolte fënster 
gehéiert, mat passende motiver. D’anita gouf e puer mol 
fir esou aarbechte gefrot an dobäi huet et d’decisioun 
getraff, fir fënsterdecorateur ze ginn, schliisslech huet 
een dobäi jo däerfe molen. No den dräi joer schoul zu  
ëlwen goung et dunn erof an d’stad an den “arts et mé-
tiers” léieren, an an d’pensionat niewendru wunnen, et 
sollt eng vun de schlëmmsten zäiten am anita sengem 
liewe ginn. Fort vun doheem, fort vu beler, dat konnt 
nit laang gutt goen, a sou huet d’anita d’pensionat 
och geschwënn nees opginn an dofir a kaf geholl, fir 
all dag moies dee laange wee mam zuch vun ëlwen 

an d’stad, an am spéiden nomëtteg nees erop heem op  
beler ze fueren. Dass d’anita sech geplot huet, ass ganz 
sécher ze schwaach ausgedréckt, zum gléck stoung awer 
um schoulplang och molen, an haaptsächlech schrëfte 
fir texter entwerfen, wat wuel den ausschlag ginn hat, 
dass d’anita sech fir de grafikerberuff decidéiert huet. 
Vill ënnerstëtzung gouf et awer eigentlech vun doheem 
nit, éischter souguer kritik a virwërf! Mä dat huet genee 
de géigendeel bewierkt, d’anita huet sech a säi studium 
verbass a wollt sech a senger famill beweisen, dass et nit 
nëmme “seng saach” fonnt hat, mä och doranner géing 
reusséieren. Mam resultat, dass et op der 13ème klassen-
éischt gouf, an den examen als dat bescht vun deem joer 
mat brio bestanen huet! Mat deem brillante resultat hätt 
sech souguer d’méiglechkeet opgedinn, weider op paräis  
studéieren ze goen, wat awer nit méiglech wor, well jo 
doheem um haff nach ëmmer aarbecht gewaart huet, a 
vu jidderengem an der famill musst erleedegt ginn. 

Also huet d’anita sech hei am land no enger aarbecht 
als grafikerin ëmgekuckt, an eng éischt méiglechkeet 
déi sech opgedinn huet, wor eng “dat” plaz (division 
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d’auxiliaire temporaire) am “natur musée” am gronn. 
D’anita wor grad 19 joer al, hat also keng beruffserfah-
rung, mä d’aarbecht an d’ëmfeld hunn him vun ufank u 
supergutt gefall. Et goung drëms, als grafikerin panneaue 
fir wanderausstellungen z’entwerfen an och ze bauen, 
alles nach ouni computer, also op der hand a mat de  
mëttel, déi disponibel woren. Een autosaccident hat 
awer op een hoer no bal alles op d’kopp gedréit, ganzer 
dräi méint wor d’anita dono krank gemellt an huet sech  
doheem vun de suiten erholl. Sou lues ass awer den dat-
vertrag ausgelaf, mä zum gléck huet d’simone backes, 
chef vum “service muséologique et technique” am “natur 
musée” dem anita seng aarbecht déi méint virdrun esou 
positiv bewert, dass de vertrag verlängert gouf. An no 
zwee joer hat d’anita du seng fest ustellung, a schafft 
bis haut als grafikerin am “natur musée” an der stad am 
gronn, mécht mat vill freed a motivatioun layouten, an 
dat an enger equipp, déi gutt zesumme fonctionnéiert.

De beruff ass dat eent, d’famill an eng dräi joer al duechter  
dat anert, an natierlech d’molen, déi grouss vocatioun, 

déi zu engem vun de wichtegste liewensinhalter ginn 
ass, zanter dass d’bomi d’anita joerelaang ëmmer nees 
ënnerstëtzt an encouragéiert huet grad just dat ze maa-
chen, ouns dat et wuel nit existéiere kéint. De wee ass 
laang a schwéier gewiescht, mat ville komplikatiounen  
an entbierunge verbonnen. Haut steet d’staffelei an der 
oppener kichen, direkt bei enger grousser fënster a ën-
ner spezielle luuchten, fir dass d’kënschtlerin och owes 
a bis spéit an d’nuecht era ka schaffen. Dem anita säi 
stil huet natierlech an de leschte joere changéiert, huet 
sech weider entwéckelt, d’kënschtlerin moolt haut ganz 
realistesch, präzis a genau. Et si biller, déi ganz staark u 
fotografie erënneren, an déi dach de wee oploossen, fir 
enges daags an ouni vill ëmweeër an d’abstrakt molerei 
iwwer ze goen! Sou wäit ass et awer nach nit, a wuel 
nach eng gutt zäit wärt d’kënschterlin op deem heite wee 
weider goen. Ee wee, deen am fong geholl ugefangen 
hat, wéi d’anita als jonkt meedche biller vum lëtzebuer-
ger kënschtler guy hary entdeckt huet. Hie schafft ganz 
vill mam pistolet, eng technik déi d’anita sech selwer  
bäibruecht huet, nodeems et fir ee studentenjob an enger  
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deen ee bild matmécht, bis et schlussendlech op toile ass; 
ganzer dräi joer huet d’anita zum beispill een an deen 
nämmlechte sujet am kapp mat ronderëm gedroen, a méi 
wéi ee mol als virlag op pobeier skizzéiert, bis dass de 
moment koum an d’zäit richteg wor, fi r d’iddi du quasi 
an engem siess op toile ze bréngen. Esou munnecher 
een, deen dem anita seng aarbechte gesäit, wonnert 
sech vläicht, wéi grouss de choix vun de motiver ass, a 
wéi ënnerschiddlech d’sujete kënne sinn. Grad dowéinst 
schwätzt awer esou villes fi r der molerin hir ganz breet 
siicht op hir ëmwelt, an där si lieft an evoluéiert, an der 
éisleker landschaft an deem groussen himmel, dee sech 
an alle richtungen ëmmer nees nei opdeet, egal wuer 
dass ee kuckt. Néierens stéiere betongs klëtz, néierens 
ass d’siicht behënnert, egal op mat oder ouni wollecken, 
den horizont gesäit een ëmmer, an ëmmer ganz wäit 
ewech, dat gefi ll vu raum a fräiheet iwwerdréit sech och 
herno op d’toile, bis an deen allerkléngsten detail!

Stëmmunge sinn ëmmer am anita senge biller ze gesinn 
an ze spiere, an op se faarweg sinn oder schwaarz-
wäiss, dat hänkt einfach vun der laun vun der kënscht-
lerin of, déi awer zougëtt, schrecklech gär schwaarz-
wäiss ze molen, esou detailléiert wéi méiglech. Exakt an 
detailgetrei, bal wéi eng obsessioun, fi r mat der molerei 
ganz no un d’fotografi e erun ze kommen, mat awer méi 
déift, a mat méi interpretatiounsméiglechkeeten. Dës sich 
no perfektioun zitt sech wéi ee roude fuedem duerch dem 
anita seng aarbecht, wouduercher d’kënschtlerin wuel 
och eng gewëss onsécherheet probéiert z’eliminéieren, 
exakt a präzis bis an dee klengsten detail, ouns dee 
geréngsten optesche feeler zou ze loossen. An ëmmer 
nees spillt d’natur mat eran, an d’liicht, wat am éislek 
esou ganz aneschtes ass, je no der saison. D’liicht an 
d’luucht, déi och decisiv si beim mësche vun de faarwen 
an duerno beim opdroen op d’toile, biller déi aus gefi ller 
entstinn an ëmmer stëmmungen erëm ginn, biller déi qua-
si an trance gemoolt, a wéi eng befreiung kënne sinn.

Zefriddenheet sicht d’anita, an allem wat et mécht, zefrid-
denheet, unerkennung an d’confi rmatioun, dass säi wee 
dee richtegen ass, fi r sech selwer, a fi r all déi aner, déi 
mat op deem wee wëlle matgoen, mol vu méi no, mol vu 
méi wäit! An dobäi häerzlech an offen, wéi d’anita d’leit 
aus dem cliärrwer kanton beschreift, a wuel sech selwer 
vergësst, wann et iwwer seng grouss passioun, wann et 
iwwer säi liewe schwätzt.

schoulvakanz e bëssen täschegeld verdingt hat, a sech 
mat hëllef vu frënn dat néidegt material konnt kafen. An 
d’bomi huet nees emol gehollef, si huet ee fuschneie kom-
presser kaf, fi r dass d’anita mat pistolet an airbrush konnt 
schaffen! Nächst etappe woren aquarell an ëmmer nees 
bläistëftzeechnen, nit zoufälleg, mä ganz bewosst, op 
der sich no prezisioun, no genauegkeet a perfektioun. 
Mam bläistëft ass et méiglech bis an dee klengsten de-
tail a ganz genee dat erëm ze ginn, wat d’ae gesäit, 
wann et laang genuch observéiert a wann de kapp da 
bis d’zesummenhäng versteet. Hautdesdaags schafft 
d’kënschtlerin haaptsächlech mat uelegfaarf, et ass déi 
technik, mat där d’anita sech an der lescht am meeschte 
beschäftegt. “Déifteschärft”, also dräidimensionaalt mole 
mat uelegfaarwen, dat ass den défi  deen d’kënschtlerin 
sech gesat huet, et ass eng form vu molen, déi aneschtes 
wéi mat acryl verschidden techniken zouléisst, an déi 
d’anita sech wéi sou vill aneres selwer bäibruecht huet. 
Ëmmer op der sich no perfektioun, alles muss richteg sinn, 
d’perspektiv, d’prezisioun, oder dee gewollten a gesichte 
“fl ou”! Dat kann och heiansdo ee ganz bossege wee sinn 
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