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Een negativt bild, ass keen negativt bild, 
ass keen negative message!

Et war nach wanter, wéi mir äis getraff hu fir äis kennen 
ze léieren, a fir dësen artikel ze preparéieren. Et war 
richteg kal, et louch nach vill schnéi, alles war gro a wäiss  
a schwaarz. “Wuel eng schlecht joereszäit”, duecht ech, 
“fir ee moler, dee faarw brauch, a sengem liewen, an 
duerno op senger toile!”

An dann dee pickege wand, dee mir op de koppen ëm 
d’ouere geblosen huet, wéi ech stoe bliwwe si fir e puer 
fotoen ze man, gro fotoen, mat wäiss a schwaarz, vun 
der landschaft, déi am wanter verschwonnen ass. 

Et ass schwéier de jhang lamborelle ze paken ze kréien, 
dat war mäin éischten androck a mäi gefill, mä wéi mir 
bis e puer wuert matenee geschwat haten, nodeems hie 
mir d’dir opgemaach a mech era gebieden hat, hunn 
ech mat erliichterung festgestallt, dass ech mech geiert 
hat. Et ass jo ëmmer déi alleréischt éischt impressioun, 
dee kuerze moment, deen decisiv ass fir de rescht vum 
gespréich. Entweder et klappt, oder et ass ganz schwéier 
bis onméiglech fir duerno nees dat ze redresséieren, wat 
vläicht an deene puer éischte sekonnen aus dem rudder 
gelaf ass, a sief et nëmmen ee falscht wuert, oder een 
deplacéierte geste!

Wéi hat ech mir dann eigentlech mäi vis-à-vis virgestallt, 
wéi grouss wor vläicht säi mësstrauen, a wéi liicht loosse 
mir d’formalitéiten op der säit, fir äis op dat wesentlecht 
ze konzentréieren? Dofir wor ech frou, dass de jhang 
lamborelle mir direkt den “du” ugebueden huet, an eng 
taass kaffi, béides koum grad just giedlech. Am haus-
gank stoung well dat éischt bild, nit z’iwwersinn, 160 
cm x 160 cm grouss, gro, schwaarz a wäiss, eng blumm 
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an de wanterfaarwen, déi ech vläicht vun dobausse mat 
erabruecht hat, oder wor et nëmmen esou ee gefi ll? Biller 
wollt ech gesinn, éier mir géinge schwätzen, dowéinst 
wor ech jo komm, wéinst de groussformatege biller, déi 
de jhang lamborelle dat viregt joer an der kathedral an 
der stad ausgestallt hat. Elo stounge se nees zu kréindel, 
wou se entstane woren, nieft all deenen aneren, bal dräi 
zëmmer strubbelvoll mat uelegbiller, eent widder deem 
aneren opgestallt, a just nach engem schmuele passage 
fi r bis bei d’fënster ze kommen, an owes d’rolllued erof 
ze loossen. Hie géing de moment nit méi sou gutt verka-
fen, sot de jhang lamborelle, d’zäiten hätte changéiert, 
an d’konscht wär hautdesdaags scho bal esou eppes wéi 
ee luxusartikel. “An dann?”, frot ech. “Dann iwwermo-
len ech déi al, dat deet mir immens wéi, dat ass wéi 
ee stach an d’häerz, mä dat ass nun emol esou! Hei sti 
biller drënner, déi richteg schwéier sinn, wéinst de véier 
couche faarf, do sinn dann dräi aner biller drënner. Ech 
fotograféiere se, an da gi s’iwwermoolt.”. Ech hat, éier-
lech gesot, problemer ze verstoen, wéi dass een e bild 

mat engem neie bild kann ewech man! Ass dat nit esou, 
dass de kënschtler säi wierk da verschwannen deet, et 
zerstéiert? Fir mech sinn tableauxen op enger toile wéi 
eng partitur, déi geschriwwen ass, an ëmmer nees ka ge-
spillt a gelauschtert ginn, eng kleng éiwegkeet laang. Ee 
bild, wat iwwermoolt ass, ass wuel nach do, mä ni méi 
ze gesinn, e bësse wéi wann een deckel drop wär, deen 
een héchstens erof kréich, wann een dat iewescht bild 
zerstéiere géif, fi r un dat ënnen drënner ze kommen. An 
dann ass et och just de kënschtler dee weess, wat alles 
do vu gefi ller mat uelegfaarf iwwerdeckt ass. Fotoe ginn 
et der nach, digitaliséiert, um pc huet de jhang se ge-
späichert, ganz fi chiere voll, duerch déi mir kuerz drop, 
bei der éischter taass kaffi  gekuckt hunn, fi r dass ech een 
abléck a seng aarbecht kréich, a besser kéint verstoen, 
fi rwat hie seng biller haut esou moolt, wéi mir se kennen.

Mir soutzen an der stuff, um groussen dësch, bei der éisch-
ter taass kaffi , wéi de jhang e bësse wéi eng erklärung, 
oder wor et eng entschëllegung, de satz lassgelooss huet: 
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“Een negativt bild ass keen negativt bild, an och keen 
negative message!”. Ech hat laang op eent vu senge 
leschte, groussformatege biller gekuckt, däischter an de 
faarwen, op deem een am ënneschten drëttel e bebé mat 
enger handgranat am grapp gesäit, an uewendriwwer 
een enormen atomare champignon, dee sech optiermt 
an der dout brengt! “Keen negative message”, goung mir 
dem jhang seng lescht ausso nach emol duerch de kapp, 
a wee weess, wa mir alleguer driwwer nodenken, vläicht 
fanne mir jo dann och eraus, wat de mësstand ass, dat 
negativt dréint sech vläicht zum positiven!

“Wou fänke mir u mat dengem portrait, an der schoul, 
oder nach éischter?”, wollt ech vu mengem interlocuteur 
wëssen. Ech hu mir erhofft, de moler mat engem klenge 
liewenslaf vläicht dann dach e bësse besser ze paken ze 
kréien, fi r duerno e puer verstänneg impressiounen op 
pobeier ze kréien ... et ass op d’mannst de versuch wert. 
Mir hunn also beim datum ugefangen, bei der gebuert, 
den 23. dezember ’62 zu wolz an der maternité vum 

spidol. Vill gëtt et dozou weider nit ze soen, och nit zu de 
joeren an der primärschoul, zu tratten, heesdrëff, diänjen, 
duerno ee joer an der akerbauschoul zu ettelbréck, dunn 
eriwwer op dikkrich an de kolléisch, vun do weider op 
paramédical, an zu gudder lescht op d’infi rmiersschoul. 
Déi alleréischt joeren, am jhang lamborelle sengem lie-
wen, dat ass vrun allem d’erënnerung un den hond, de 
“stuppi”, deen ëmmer do war a seng plaz hat, an en-
gem gewësse sënn all déi kanner ersat huet, déi et zu 
kréindel deemools nit gouf. Een duerf bal ouni kanner, 
op dat d’erklärung kéint sinn, fi rwat de jhang well als 
bouf den drang verspiert huet, fort ze goen, wäit ewech 
vu doheem, a ganz anzwuesch aaneschtes ze liewen? 
Mä vläicht hat jo och der mamm hire brudder dem jhang 
deemools d’fl ou an d’ouer gesat, wann de monni an daf-
pätter alt emol vu lima am peru, wou hie lieft, op lëtze-
buerg op besuch koum, an dann natierlech vill a laang 
vu senger neier heemecht gezielt huet! Fort vun heiheem, 
wäit ewech, dat sollt fi r de jhang duerch de beruf vum in-
fi rmier méi liicht ginn, dat wor souguer den haaptgrond, 
fi rwat hien infi rmier geléiert huet. Soubal wéi hien do-
madder fäerdeg wor, den exame gepackt an den diplom 
an der täsch hat, mat 19 joer, huet hie sech op de wee 
gemaach, destinatioun lima, wou hien eng dräi méint 
bliwwen ass, a wéi ee schwamp eng hellewull impres-
siounen a sech opgesuckelt huet. Et wor een éischten, 
awer wuel och decisive kontakt mat engem anere kon-
tinent, mat anere kulturen, mat enger anerer sprooch, a 
mat engem méiglechen anere liewen! De jhang koum 
awer nees zréck op lëtzebuerg, huet eng aarbecht als 
infi rmier ugeholl, a leit doheem besicht a gefl eegt. Ënner-
wee vun engem duerf an dat anert ass natierlech am auto 
nëmme süd-amerikanesch musek gelaf, an dat ass am 
jhang sengen oueren esou eppes wéi ee ruf gewiescht, 
fi r nees zréck ze kommen, an d’anden. Iwwer de wee 
vun der associatioun “bridderlech deelen” gouf dat du 
konkret, de jhang huet ee kontrakt ënnerschriwwen, fi r 
dräi joer dohannen a bolivien (valle grande) ze schaf-
fen. Fir d’éischt huet hien awer nach zu louvain eng ra-
pid formatioun vun dräi méint absolvéiert, fi r dat latäin-
amerikanescht land kulturell a politesch besser kennen ze 
léieren, an an engems och fi r éischt spuenesch notiounen 
ze kréien. Mat grousser motivatioun, an nit manner staar-
kem intressi fi r déi nei sprooch goung dat relativ séier a 
gutt virun, a wéi de jhang bis a bolivie wor an ugefang 
huet mat schaffen, ass déi sproochlech barrière rapid 
méi kleng ginn. Dat huet dem jhang dunn och gehollef, 
wéi hie fi r d’associatioun “eng bréck mat latäinameri-
ka” zwee joer laang am guatemala (coban) geschafft 
huet, an do ee buch gemaach huet mam titel “l’esprit 
innocent de la mère terre”. Zanter deemols, a bis haut, 
eng ganz parti joerzingte méi spéit, pendelt hien elo hin 
an hir, tëscht der éisleker heemecht a süd-amerika, mat 
engem permanente verlaangeren, an deem andauernde 
gefi ll grad just nit op der richteger plaz ze sinn. An deem 
leschte joerzingt ass de jhang also am guatemala ge-
wiescht, wou hie “begleedungsaarbecht” gemaach huet, 
bei eeleren, oder kranken a behënnerte leit, no deene 
keng famill méi kuckt, an déi ganz alleng a sech selwer 
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iwwerlooss sinn. Vrun allem an de bierger bei de kekchi 
indianer, bei deenen de jhang an der lescht dacks wor, 
do geet et ëm frëndschaft a stimulatioun. Dat klengt no 
wéineg, bedeit awer de leit op der plaz immens vill, ze-
mols de jhang dofi r de kekchi hir sprooch och e bësse ge-
léiert huet, an nees emol ee weidere schratt op aner leit 
duer goung. Déi aarbecht, deen altruisteschen engage-
ment erniert natierlech nit säi mann, a fi r a süd-amerika 
fi nanziell iwwer d’ronnen ze kommen, moolt de jhang 
alt emol op der plaz, grouss fresken a kierchen an a 
schoulen, a probéiert ausstellungen ze man, a sou gutt et 
geet och tableauxen ze verkafen.

D’molen ass eigentlech nach ëmmer de mëttelpunkt am 
jhang lamborelle sengem liewe gewiescht, well als kand 
huet hie sech dofi r intresséiert. An der schoul gouf hie méi 
wéi ee mol erwëscht op d’bänken ze molen, oder zum 
beispill päerd dran an ze ritzen, a spéider am zweete 
joer op der infi rmiersschoul hat hie well zu dikkrich am 
wirtgensschlass seng alleréischt ausstellung (1984) orga-

niséiert an op d’bee gestalt! Ugangs woren et portraiten, 
an och deemools well mat uelegfaarf, bis haut a just mat 
ueleg, deen natierlech richt, mä an dëse faarwe kann 
ee laang schaffen, aneschtes wéi zum beispill mat acryl. 
Richteg an defi nitiv lass goung et mat der molerei, wéi 
de jhang fi r den 18. gebuertsdag vu sengen elteren déi 
éischt uelegfaarwe geschenkt krut. A wéi hie sech haut 
ausdréckt, goung zu deem moment den zauber richteg 
lass, hien huet sech esou an d’molerei verbass gehat, 
dass hie mat der schoul wollt ophalen, an och soss al-
les wollt klaken, eng richteg dramatesch situatioun wor 
et, verbonne mat villen diskussiounen. Den drang fi r ze 
molen ass bis haut extrem staark bliwwen, och wann de 
jhang et elo besser fäerdeg bréngt, alt emol ze pausen, 
fi r kuerz op ze hale mat schaffen, fi r sech nit ganz of 
ze kapselen, a sech nit op engem ganz geféierlech wee 
komplett zréck ze zéien a seng welt an a seng molerei! 
Wann de jhang awer bis vrun d’staffelei trëtt, an een 
neit bild ufänkt, ass hie fort a senger aarbecht, alt zing 
stonnen an engem stéck, ouni ze pausen, ouni z’iessen 
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oder ze drenken, quasi gefaangen a senger kreativitéit, 
bis dass d’toile endlech dat hier gëtt, wat de kënschtler 
wollt drop gesinn. Zanter zeng joer sinn dat ëmmer méi 
dacks kritesch themen, déi hien entstoe léisst, op hon-
nerte vu quadratmeter, an an enger ganzer sammlung 
vu biller, déi spéider mol ënnerem titel “yearning for 
peace / sehnsucht nach frieden” solle gewise ginn, de 
fall gesat de jhang fënnt enges daags déi richteg räim-
lechkeeten. Op dëse groussformatege biller dréit et sech 
ëm de mënsch, am kontext vu gewalt, krich, rassismus, et 
geet ëm d’ënnerdréckung vun der fra, beschneidung vu 
meedercher, kannerzaldoten, oder och nach ëmweltzerst-
éierung. Et si biller, déi schwätzen, déi dacks an op den 
éischte bléck een negativen androck hannerloossen. Ne-
gativ biller gëtt et awer nit, behaapt de jhang, also sollt 
een doranner och keen negative message siche goen. 
Dotëscht, nieft all dëse schwéiere sujeten, den drama-
tesche biller, bal wéi wann de kënschtler eng soupape 
bréicht, ee ventil fi r den drock of ze loossen, experiment-
éiert hie mat “art brut” a moolt dann déieren a blummen, 

esou wéi kanner se géingen zeechnen. Haut ass an der 
molerei alles erlaabt, därs ass sech de kënschtler sécher, 
an ee projet wéi deen hei (“yearning for peace”) soll 
scho schocken, an dem observateur eng problematik un 
de kapp geheien!

De projet ass souwäit fäerdeg, sämtlech toile sinn eraus-
gesicht, déi lescht retouche sinn amgaang gemaach ze 
ginn, an da kënnt een deel vun enger zing joer laanger 
aarbecht zesummen, an där natierlech och eng artistesch 
entwécklung stécht. Ee wee op deem de jhang gesicht 
huet, sech ëmmer nees huet misse fannen, a woubäi sech 
ganz kloer och säi stil weiderentwéckelt huet. Hautdes-
daags ass seng molerei vill méi fl ou wéi nach am ufank 
vu “yearning for peace”, villes geet anenaner iwwer, 
ass nëmme méi ugedeit, eng mëschung tëscht moderner 
molerei an anatomesch präzisen detailer, sou dass all 
tableau fi r sech schwätzt, an déi ronn honnert biller nach 
emol zesummen op deen awierken, dee sech och do-
madder ausenaner setzt. Et ass wuel ee grousse wonsch, 
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deen nach ze realiséiere bleift, sécher och fi r dem moler 
de wee fräi ze man, déi nächst etapp z’entaméieren. 
Vläicht souguer ewech vun der viller faarw, an da just 
nach reduzéiert op schwaarz a wäiss. Et ass ee perma-
nent schaffen u sech selwer, dacks geknëppt un zweiwel 
an onsécherheeten, an ëmmer verbonne mat schwéieren 
decisiounen. Zum beispill wann een amateur fi r ee bild 
opdaucht, an onbedéngt een tableau wëll kafen, deen 
deel vun engem ensembel ass. Iwwerhapt ass et schwéier 
fi r de kënschtler, sech vun deem ze trennen, wat eigent-
lech deel vun him selwer ass, als message a faarf op 
toile. Dobäi ass et intressant ze wëssen, dass de jhang 
lamborelle sech dat alles selwer erschafen huet, als abso-
luten autodidakt ass hien a jonke joeren un d’molerei eru-
gaangen, huet sech direkt mat der uelegfaarf ausenaner 
gesat, an ass sech a sengen iwwerzeegungen a gefi ller 
zanterhier trei bliwwen, ee komplizéierten a schwéiere 
wee, mä ëmsou méi authentesch, éierlech an ouni kom-
promësser, streng mat sech selwer, a mat senger molerei.

Déi nächst rees, eventuell an de guatemala, ass zwar 
nach nit geplangt, mä steet scho fest, an ass virgezee-
chent. D’rees op der sich no sech selwer ass awer zanter 
joerzingte well amgaang, mol zu kréindel op den éisle-
ker koppen, mol bei de kekchi indianer an de bierger, 
awer ëmmer an als éischt mat sech alleng, op der sich 
nom fridden! 

“Ech gleewen un dat gutt am mënsch, a wëll dat mat 
menge biller zum ausdrock bréngen!”, sot de jhang lam-
borelle um enn vun äisem gespréich. Fir ganz sécher ze 
sinn huet hien de saz dunn nach emol widderholl, an 
als ofschloss betount: “An ech wëll och nit géint de krich 
molen, mä FIR DE FRIDDEN!”


