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De liewenskënschtler ...

Hie wär schonn ee ganz besonnësche mënsch, sou hat 
eng léif persoun (a pensionnéiert léierin) vu klierf mir de 
raymond birgin beschriwwen, ech sollt hien dach onbe-
déngt och an der serie port-d’ARTiste virstellen! Hie wär 
nämlech ee richtege kënschtler, a vrun allem ee “liewens-
kënschtler”!
Ech wor also op alles an op näischt gefasst, wéi ech op 
engem samschdeg mëtteg duerch d’duerf scharjeekelt an 
zwee mol laanscht d’haus gerullt sinn, an et nawell nit als 
dem raymond birgin säint identifi zéiert hat. Ech sinn ein-
fach weider gefuer, bis ech vrum haus vun engem anere 
kënschtler houl, dir kennt en an hee mecht zu aasselbur 
glasskulpturen, do hunn ech dunn un d’dier geklappt, a 
mech wéinst den tomaten op mengen aën entschëllegt. 
Ech wär keng zweehonnert meter vum raymond birgin 
sengem haus ewech, krut ech gesot a gewisen, wou 
ech misst hin. Op ech nach wéilt mat bis eran, op eng 
taass kaffi ? Léiwer nit, ech wor schonn a verspéidung 
a rose mat mir selwer, well ech d’adress op een ziedel  
geschriwwen hat, deen doheem louch. Kuerz drop 
stoung ech endlech, a mat menger roserei am bauch, 
virum haus nummer 189, an hunn einfach mol mäi gléck 
probéiert. Dee joviale mënsch, dee mir opgemaach huet, 
ass séier beschriwwen, wann ee mat der ausso aversta-
nen ass, dass et leit gëtt, déi vum ausgesinn och ganz 
sécher dat duerstellen, wéi se wëllen a sollen eriwwer 
kommen. Dem raymond birgin säi laange wäisse baart 
passt bei de status “artist”, och déi fl éck aen, dat nid-
derträchtegt grinsen am gesiicht, a souguer de bretonne-
sche “miki marin” op der kopp, eng zort fëschermutz, déi 
een awer och zu aasselbur gutt ka gebrauchen, wann et 
mol richteg stiermt, bal wéi um mier! D’formalitéiten an 
d’prësentatioune wore séier erleedegt a mäi retard keen 
thema, ech sollt erakommen, sot de raymond mir op fran-
séisch mat engem staarke louthrengeschen aschlag, wéi 
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een e vun deene leit kennt, déi déi säit vu fréiseng wun-
nen an op “platt” denke wann se franséisch schwätzen. 
De lëtzebuerger däerft dee problem jo nit friem sinn, a 
sou hunn ech als éischt wëlle vum raymond birgin wës-
sen, wat hie léiwer wéilt schwätzen, “français” oder “lët-
zebuergësch”? D’äntwert koum wéi d’kurrel aus der flënt, 
mir géingen et “huele wie’s kommt”! Hoffentlech keen  
däitsch, goung et mir duerch de kapp an hunn emol léiwer  
lëtzebuergesch geschwat a mir geduecht, dass wann ee 
schonn zu aasselbur wunnt, dass een dann nit och nach 
auslännesch schwätzt, ëmsou méi, wann ee wéi de ray-
mond birgin mat enger lëtzebuergerin bestued ass. Mä 
dass ech dat wousst konnt hie jo nit wëssen, dat hat mir e 
puer woche virdru meng “informantin” vu klierf an d’ouer 
gepëspert.

Seng, dem raymond birgin seng “vie d’artiste” huet den 
10. abrëll 1946 an der maternité zu moyeuvre-grande 
ugefang, direkt nieft moyeuvre-petite an der vallée de 
l’orne déi aner säit vun der grenz. De raymond ass ee 
“fils d’émigrés”, de papp an d’mamm koumen aus dem 
“s’grumme elsass”, do wou och ee “rhiifränkischer dia-
läkt gredet wird”, mir verstinn äis also! De papp huet 
deen dialekt natierlech mat an d’louthrengescht bruecht, 
do wou deemools nach fir jidderee vëllegen a genuch 
aarbecht an der sidérurgie, also an de schmelze wor.  
De raymond huet den dialekt dagdeeglech am elteren- 
haus zu clouange héieren, spéitstens dann, wann  
de papp endlech vun der schicht erëm wor! Et ass kloer, 
dass dee sozialen hannergrond huet missen op dee jonke 
mënsch offierwen, an och dat spéidert liewe matbestëmmt 
huet. Zum beispill déi vill norditaliener, déi zu clouange 
gewunnt hunn, déi hir kultur do gelieft a se och un déi 
aner leit am duerf weider ginn hunn. Ënner anerem mat 
de ville fester, grousser a klenger, déi bal all weekend 
gefeiert goufen, oder d’gesellegkeet beim kaartespill an 
dat kollektiivt musizéieren, wa lidder aus der heemecht 
italie gesonge gi sinn, déi de raymond natierlech geléiert 
huet, an an engems duerch den ëmgang mat dëse leit 
och hir sprooch. An der schoulbänk hätt een dat ganz 
sécher nit geléiert, an och vill aner saachen nit, well wéi 
de raymond et an äisem gespréich mat sengem staarke 
louthrengeschen accent op franséisch ënnerstrach huet, 
“l’école, c’était vraiment pas ma tasse de thé”! D’liewe 
sollt him léiermeeschter sinn, de beruffleche wee ass wuel 
deel dovunner, mat 16 joer goung et dofir op d’schmelz 
schaffen, do wou deemools d’männer aus dëser géigend 
sou wéi sou alleguerte geschafft hunn. “À fond la gamelle”  
hunn d’schmelzen nach an den ugangs 60er fonc- 
tionnéiert, aarbecht wor der genuch fir jiddereen dee 
keng zwou lénker hänn hat. Ganz grouss loscht hat de 
raymond zwar nit, well hie léiwer techneschen zeechner 
gi wär, mä éischtens woren där keng gefrot a wann, 
dann hätt een zweetens dofir een diplom gebraucht! Also 
goung et an d’léier als “ajusteur”, eng haart zäit, mat 
villen entbierungen, dofir dann awer a mat ëmsou méi 
grousser begeeschterung no feierowend an eng ganz 
aner richtung! De “rock ‘n’ roll” sollt dem raymond déi 
grouss a wäit welt opmaachen, och wann déi dunn nach 
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relativ kleng wor, héchstens bis eriwwer an d’belsch a fir 
ee weekend, un dee meescht nach ee “bloe” méindeg 
dru gehaang gouf! Een tëlefon moies fréi an d’léierbud, 
wann déi nei woch ugefangen huet goung zum dacksten 
duer, wann de viraarbechter bis bescheed wousst, huet 
sou wéi sou keen anere sech méi dofir intresséiert, an et 
wor alt nees emol eng schaffwoch mat just véier deeg! 
Dat woren der awer nach ëmmer e puer ze vill, a sou huet 
de raymond sech fir eng nei orientatioun decidéiert an 
ass mat sengem baluchon um bockel esou wäit wéi méig-
lech aus louthrenge fort gereest, fir sech zu castres an 
der regioun midi-pyrénées als parachutiste-kandidat bei 
d’arméi ze mellen! Déi sportlech aktivitéiten, déi d’arméi 
de jonke männer “gebueden” huet, wore wuel an der rei 
an als challenge acceptabel, d’disziplin awer, déi mat 
all deem verbonne wor, huet dem jonke rekrut ganz séier 
a ganz béis d’freed un der saach geholl. Dat eenzegt 
wierklech positivt, wat déi annerhallef joer dem raymond 
sollte bréngen, wor d’bekanntschaft mat engem aneren 
zaldot, deen an engem stéck gemoolt a gezeechent huet. 
Konschtintresséiert wéi dee copain wor, huet hien de ray-
mond dacks mat an de musée zu castres geschleeft, wou 
eaux-fortes vum fransisco de goya ausgestallt woren! Et 
sollt ee richtege kulturschock ginn an ee radikale chan-
gement alauden am liewe vum jonke mënsch, deen op 
eemol d’welt mat aneren ae gesinn huet, an ugefangen 
huet se als observateur mat artisteschen ambitiounen ze 
betruechten!

No den 18 méint obligatoresche militärdéngscht goung et 
nees zréck op d’schmelz schaffen, zréck an déi dagdeeg-
lech routine a bei de system fréischicht, mëttesschicht, nuets- 
schicht, a bei alles wat dat mat sech bréngt an d’liewe 
regelt en fonctioun vun der aarbecht, de schichten, an de 
roudeeg dotëscht. Deen nächsten, grousse schock huet 
awer nit ganz laang op sech waarde gelooss, et wor 
1968 am mee, wéi fir d’éischt zu paräis, an duerno iw-
werall a frankräich a soss uechter europa d’aarbechter 
an d’jugend op d’strooss gaange sinn. Ee mouvement, 
een hauch vun opbrochstëmmung a revolutioun, déi 
natierlech och am louthrengeschen ukomm ass an 
d’siderurgie-aarbechter staark mat abezunn huet! Et gouf 
manifestéiert a gestreikt, de raymond wor als engagéier-
te syndikalist iwwerall un der viischter front mat dobäi, vu 
forbach bis op stroossbuerg. Un der gesellschaft an um 
politesche system am frankräich huet allerdéngs wéineg 
changéiert, déi nächst wahle goungen zu gonschte vun 
de gaullisten aus, fir de raymond eng absolut onverständ-
lech an onvertriedbar situatioun. Fir konsequent a sech 
selwer trei ze sinn, blouf him a senger deemoleger fra, 
well bestuet hat hie sech schonn, just nach een “noutaus-
gang”, nämlech auswanderen, an australien. Dat wor zu 
deem zäitpunkt nach méiglech a weider nit ausser der 
mooss komplizéiert, a sou ass d’koppel da schlussend-
lech, nodeems d’pobeiere bis an der rei woren, no enger 
schëffsrees vun aacht wochen am februar 1969 zu ade-
laide ukomm, ouni geld an der täsch, mä mat vill iddien 
am kapp a voller hoffnung an d’zukunft. Eng plaz huet 
de raymond kuerz drop well an enger italienescher firma 
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fonnt, bei snamprogetti, déi pipelines gebaut a verluecht 
huet. A well de raymond zwar keen englesch, mä dofi r 
awer fl éissend italienesch geschwat huet a gewëllt wor 
sech anstänneg drun ze ginn, wor et nit schwéier eng 
aarbecht bei dëser fi rma ze kréien. Verdéngt huet hie 
méi wéi gutt, d’aarbechtsconditiounen allerdéngs wore 
ganz nei. Et ass dräi wochen ouni ënnerbriechung an der 
australescher wüst gemurkst ginn, 12 stonnen den dag, 
dono wor dann eng woch congé, zréck mam fl iger an 
d’zivilisatioun. Déi dräi woche wou geschafft gouf konnt 
hien natierlech kee geld aus ginn, sou dass de raymond 
relativ séier eng anstänneg zomm geld zesummegespuert 
hat. Domatter konnt d’koppel sech ee volkswonsbus ka-
fen, an du goung et op d’rees duerch australien. Wann 
d’geld mol nees méi knapp gouf a bal um enn wor, huet 
den aventurier just brauchen anzwuesch an eng géigend 
ze fueren, wou grad uebst gepléckt gouf, drauwen, äppel 
oder biren, d’geld louch quasi op der strooss oder wann 

ee sou wëll, houng op de beem. Och als bauaarbech-
ter um chantche vun engem grousse staudamm huet de 
raymond geld verdéngt, an als schmelz- a werftaarbech-
ter um wee, ëmmer nach ënnerwee duerch dee grousse 
kontinent. Mat deem onbeschwéierte liewe konnt et na-
tierlech nit éiweg weider goen, no dräi joer duerch a 
ronderëm ganz australien, no awer och der trennung vun 
der koppel, an nodeems déi schlecht noriicht vum papp 
senger schwéierer krankheet bis koum, huet de raymond 
am februar ’73 decidéiert zréck an europa ze kommen. 
Knapps wor hien hei, goung et och well nees no e puer 
woche mat autostopp bis eriwwer an d’schwäiz, wou 
grad een neien tunnel duerch d’alpe gebaut gouf. Hei 
huet de raymond een aarbechtskontrakt ausgehandelt 
fi r ëmmer nëmmen tëscht september a mee ze schaf-
fen, d’summerméint iwwer wor hie fräi. Dat huet him 
et erméiglecht, grouss a laang vakanzen ze maachen, 
mam daum an der luucht an “à la manière de kerouac“ 
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queesch duerch europa. Op dëser rees huet hie sämtlech 
länner kenne geléiert, ausser spuenien a portugal, wou 
deemools nach generäl un der spëtzt vu militärrégimer 
hir landsleit kujenéiert hunn. 

Vill, vill liewensepisode méi spéit an eng ganz parti 
joeren dono wor et d’musek, déi den ausschlag ginn huet 
dass de raymond dunn de wee op lëtzebuerg sollt fan-
nen. Déi englesch rockband jethro tull huet den 30. mee 
1977 zu saarbrécken an der saarlandhalle gespillt, an 
am sall wor, mat anere lëtzebuerger, och dem raymond 
seng spéider fra christiane. Zwou cliquen hu sech deen 
owend nach virum concert fonnt, déi eng aus louthrengen 
an déi aner aus lëtzebuerg, et goufen ee patt, zwee an 
dräi matenaner gedronk, et huet ee sympathiséiert, an 
nom concert goung een nach emol zesummen een hue-
len. D’christiane huet zu péiteng gewunnt, dat wor nit all 
ze wäit, an eng richteg eescht bezéiung huet hire wee 

gemaach! Wéi déi béid sech däers absolut sécher woren 
ass de raymond ganz op lëtzebuerg geplënnert, mam 
christiane zesummen an eng “kommun” op boukels. Et 
sollt déi kéier kee kulturschock méi ginn a fi r de globetrot-
ter aus louthrenge gouf d’éislek séier eng nei, an defi nitiv 
heemecht! Als ajusteur hat de raymond keng problemer 
eng aarbecht ze fannen, bei der fi rma zenner, déi zu 
deem zäitpunkt nach zu dikkrich geschafft huet. D’koppel 
wor op der sich no engem haus, an déi béid sinn éischter 
zoufälleg dat joer drop, 1983, zu aasselbur gelant. Ee 
kléngt bauerenhaus hate si sech kaf, an deem et eng 
zäitche virdru gebrannt hat a wou also vill dran ze schaf-
fen an nees an d’rei ze brénge wor. Just zwee zëmmer 
woren an deem haus nach esou hallwer bewunnbar, dee 
ganze rescht huet misse vu grond op nei gemaach ginn. 
Et ass ganz sécher dem raymond ze verdanken, a senger 
manéier op d’leit duer ze goen, dass ganz séier schwonk 
dohanner komm ass. Enges owes goung d’koppel een 
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an der géigend huelen, wéi ee vun de leit an deem café 
de raymond ugeschwat huet a wësse wollt, op si dann 
eigentlech mat den aarbechten am haus zu aasselbur 
viru kéimen. No engem kuerze gespréich, an enger parti 
humpe wor ee sech eens, dass deen nächsten dag eng 
ganz équipe géing hëllefe kommen. An et wor nit déi 
eenzeg kéier, dass frënn a kollegen aus der ëmgéigend 
eng hand mat upake komm sinn, et huet jo souwisou een 
deem anere gehollef, an ëmsou méi dichteg konnt natier-
lech all kéiers duerno gefeiert ginn.

1991 ass vläicht eent vun de wichtegste joere gewiescht, 
op alle fall eent wat ganz vill changementer bruecht 
an esou munneches definitiv verännert huet. D’koppel  
huet ee bouf adoptéiert, de stéphane, an no deem “ad-
ministrativen accouchement” wor alles aneschtes, a vun 
elo un alles zu dräi! Eng grouss aventure goung lass mat 
engem full-time job doheem, de raymond als papp a mat 
der permanenter erausfuerderung, bestëmmt nëmmen 
dann ee gudde papp ze sinn, wann de fils dat genee 
sou denkt an dem papp onmëssverständlech ze verstoe 
gëtt, dass hien als klenge krappert decidéiert, an dat ge-
mittlecht liewen zu aasselbur gehéireg op d’kopp dréit. 
Soubal d’jalone bis gesat woren ass awer rou an har-
monie agetrueden, a wéi de stéphane bis an d’schoul 
goung, blouf dem raymond nees méi zäit, fir sech senger 
grousser passioun un ze huelen. Hien huet skulpturcoure 
geholl, zu esch an der kulturfabrik beim sergio sardelli, 
an doheem am atelier dat ëmgesat wat seng hänn lues a 
lues capabel gi sinn ze man, aus visiounen am kapp am-
biancen aus rauem a kalen eisen ze schafen. Déi éischt 
grouss ausstellung wor well 1995 zu déierbech, hei sinn 
natierlech nei bekanntschafte gemaach ginn, mat anere 
kënschtler déi de raymond encouragéiert hunn, säin ar-
tistesche wee konsequent weider ze goen. An et goung 
virun, mat ausstellungen uechter d’ganzt land, awer och 
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a frankräich, der belsch an an italien. Besonnesch eraus-
fuerderungen wore stagen zesumme mat schoulkanner, 
wéi 2002 de projet “poly-être” an der biekerecher ge-
meng, a spéider och nach zu wëntger, wou de kënschtler 
all summer initiatiouns-coure gëtt, a wou jiddereen dee 
matmécht als ofschloss selwer eng kleng skulptur soll pre-
sentéieren.

Säit bal engem véirels joerhonnert ass de raymond bir-
gin also nit nëmmen hausmann, mä hien huet och déi 
néideg fräiheet fir sech mat deem ze beschäftegen, wat 
him ee ganzt liewe virgeschwieft huet, nämlech kreativ 
sinn, konscht maachen an als kënschtler liewen, ëmmer 
op der sich no neie weeër, no neien ausdrocksformen 
an neie materialien, glas, steen an holz, integréiert an 
de metallskulpturen. Villes steet nach op a bleift nach ze 
man, vläicht gëtt den houfrege louthrenger souguer eng 
kéier lëtzebuerger, mat offizielle pobeieren an allem wat 
dozou gehéiert. Néierewou aneschtes op der welt huet 
de globetrotter nämlech méi laang a léiwer gewunnt wéi 
bei äis am land, déi gréissten zäit zu aasselbur, do wou 
hie vru joeren ugefaangen huet mat eisen ze schaffen. 
Zech skulpturen aus schrott sinn zanterhier entstanen, 
konscht aus deem material mat deem den “handwierker” 
raymond birgin als ajusteur joerzingtelaang ze dinn hat. 
Ob hie sech haut selwer als artist gesäit, doropper wëll 
hie sech eigentlech nit festleeën, “mon truc”, wéi hie sech 
ausdréckt, ass ganz einfach d’eisen, an alles wat een 
domadder an dorausser maache kann. Projeten huet de 
raymond der nach genuch a vill freed um liewen, a freed 
un deem, wat all moies deen neien dag wäert bréngen. 
A vrun allem eent wäert hie ganz sécher ni aus der bunn 
geheien, nämlech dat, wat aner leit iwwer hien denken.
Och dat ass eng konscht, d’konscht ze liewen, am fridde 
mat sech a mat all deenen aneren!


