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Aus dem norden erof ... an nees zerguttstert zréck!

Huldang am hierscht 2014, genee deen, deen nit richteg 
ukoum well de summer esou laang nit lassgelooss, a réischt 
mëtt oktober opginn huet! Kee wonner, dass et mir hei 
um héchste punkt vum land virkënnt, wéi wann d’zäit 
fi r een ablack tëscht zwou joereszäite stoe bliwwe wär. 
D’sandra reiland begréisst mech op der trap vu sengem 
haus, mat engem festen handschlag ginn ech gebie-
den eran ze kommen, a mir plaz ze huelen. “Vill luucht 
heibannen”, ass deen éischte gedanken dee mir duerch 
de kapp geet, luucht déi ee brauch fi r dat ze man, wat 
d’sandra reiland mir an den nächster annerhallwer stonn 
erklärt.

Mir sinn a sengem duerf, do wou hatt grouss ginn ass, 
duer wou hatt ëmmer nees zréck koum a vu wou et nit 
méi fort wëll, mol nit méi fi r schaffen ze goen! Dat erlee-
degt et längst vun doheem aus als seng eege patronne 
vun engem klenge grafi katelier mat bléck op de gaart 
an op d’natur. Zu huldang, déi nërdlechst uertschaft vum 
land, ganz lëtzebuerg kuckt erop. Vun hei aus erof oder 
ronderëm gesäit ee wäit, ganz wäit, an op der burrig-
plaz zum beispill kënnt et engem vir, wéi wann et just 
nach eng schmuel sträif land, an uewendriwwer nëmmen 
nach himmel géif.

Op d’welt komm ass d’sandra reiland 1975, a wéi sou 
vill aner kanner aus der regioun, zu klierf an der klinik 
wou jo deemools nach eng maternité war. Eigentlech gëtt 
et iwwer d’kandheet nit all ze vill ze zielen, ausser dass 
dat kléngt meedchen ëmmer huet missen ee carton oder 
ee blat kréie fi r ze molen. Fir d’sandra war et d’spillschoul 
zu wëlwerdang, dunn d’primärschoul zu ëlwen 
um schoulbierg, dono an nach ëmmer zu ëlwen an 
d’annexe vum “lycée technique du nord wiltz”. Thillense 
luss, dem zeecheproff, war déi talentéiert schülerin längst 
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opgefall an hien huet drop gehalen, dass d’sandra sollt 
erof an d’stad op “beaux arts” goen. Dat wor mat sé-
cherheet och dee richtege wee, zemools d’sandra vu 
jonkem un ëmmer an iwwerall gemoolt huet, an natier-
lech all joers beim “raiffeisemoolconcours” matgemaach 
huet. D’thema vum 19. raiffeisenconcours (1989) war 
“ich liebe tiere”, an déi jonk artistin huet mat hirem bild 
nit nëmmen den nationale concours gewonnen, mä och 
nach d’sëlwermedaille um internationale concours, wou 
zéng länner matgemaach hunn. Dat wor nit nëmmen eng 
ganz grouss motivatioun fi r d’zukunft, mä quasi och well 
d’weiche gestalt fi r ee beruffswee, deen aller-déngs iwwer 
d’stad sollt féieren, an zwar eng formatioun am “lycée 
technique des arts et métiers”, sectioun “arts graphiques”. 
Eng peinturesklass gouf et dat schouljoer (1990) leider 
nit, a sou huet d’sandra sech also op “arts graphiques” 
ageschriwwen, an ass och an der stad wunne bliw-
wen, bis d’13eme am internat uewenaus um lamperts-
bierg. Et wor natierlech a villen hisiichten eppes ganz 
aneschtes wéi doheem, ugangs ee ganz neit ëmfeld, an 
nieft de ville frieme gesiichter eng liewenserfarung, déi 
esou munneches beweegt a verännert huet. Awer, a wéi 
d’sandra et haut gesäit, woren déi véier joer am inter-
net eng vun de schéinsten zäiten a sengem liewen. Deen 
eenzegen hoken, vun ufank un an déi ganzen zäit an der 
stad an der schoul an am internat, wor de problem mat 
der sprooch. D’sandra huet sech ni ëmgestallt, an ëmmer 
esou geschwat wéi hatt et vun doheem gewinnt wor. Dat 
huet awer zu esou munnech bosseger bis alt penibeler 
situatioune gefouert, wéi déi kéier wéi de physikspro-
fesser d’sandra un d’tafel geruff hat a wollt wësse wéi 
d’resultat vun enger rechnung wor. Fir “8” sot d’sandra 
natierlech “aacht” mat betounung op “ch”, nit gutural mä 
als zischlaut, d’selwecht wéi dee laut am wuert “aasch” 
virkënnt, a wéi de professer et verstanen an interpretéiert 
hat. D’sandra ass vrun d’dier gefl unn! Kuerz drop koum 
zoufälleg den direkter norbert jacobs duerch de gank, a 

wollt wësse wat dass lass wär. De mëssel wor séier mam 
professer gekläert, an dëst ass just nëmmen eent vu ville 
beispiller aus enger rei mëssverständnesser, wéi et der 
duerno nach e sëlleche mat anere schülerinne sollte ginn. 
An och am internat ste. marie um lampertsbierg, wat vun 
nonne gefouert gouf a wou d’sandra sech spéitstens dat 
zweet joer esou organiséiert hat, dass nieft der schoul 
an nieft der obligatorescher präsenz am internat nach 
déi néideg zäit a genuch geleeënheete blouwen, fi r sech 
privat fräizäit z’organiséieren.

Et huet awer och geléiert a geschafft misse ginn, de pro-
gramm am “arts et métiers” sectioun “arts graphiques” 
wor zimlech serréiert. Nieft deene sëlleche manner 
interessante fächer gouf et nach vill stonne peinture 
d’observation, konschtgeschicht, perspektivzeechnen, 
een 3d-atelier, fotografi e, an zum gléck keng mathé! No 
véier joer wor dunn 1994 alles gepackt an iwwerstanen 
a mat engem grafi kerdiplom ofgeschloss. Eigentlech hätt 
et direkt duerno mat enger éischter aarbecht solle weider 
goen. An der therorie, well an der praxis huet all fi rma, 
all patron leit mat beruffserfahrung gesicht, déi d’sandra 
zu deem zäit punkt jo nach nit konnt hunn! Et koum zu 
just engem eenzege virstellungsgespréich an engem 
stater grafi kbetrib dee sech op publicitéite spezialiséiert 
hat, mä well et awer nit weidergoung, well keng réck-
meldung a keng äntwert komm ass, goung d’sandra op 
wolz duer an déi disco schaffen, wou et ewell virdrun 
an de summervakanze als schülern gejobbt hat. Zu wolz 
gouf et deemools d’fi rma ”m3 concept”, wou d’sandra 
sech dann awer enges nomëttes virstelle wor an direkt 
engagéiert gouf. Et wor seng éischt plaz, an et si ganz 
sécher dës alleréischt beruffserfahrungen, déi fi r dat spéi-
dert grafi kerliewe sollte wichteg a souguer decisiv sinn. 
No just emol zwee joer goung dës alleréischt professio-
nell experienz zimmlech abrupt op een énn! Et sollt awer 
nach daueren, bis dass nees besser zäite koumen, wéi 
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nämlech d’”imprimerie centrale” an der stad eng grafi-
kerin gesicht huet. Grad do hat d’sandra joere virdrun, 
nach als “arts et métiers” schülerin de stage vun der 
12eme gemaach, a sech an engem gewësse sënn well 
jalone gesat! No engem virstellungsgespréich, an no- 
deems nach een test a form vun engem dépliant mat fotoen  
an texter gemaach gi iwor, ass dräi deeg drop dunn de 
bescheed komm, dass déi saach mat der plaz géing an 
d’rei goen, sou dass et de 15. mee 1997 do ugefaang 
huet mat schaffen. Sechs méint huet d’proufzäit gedau-
ert, du krut d’sandra déi definitiv ustellung. Déi nächst 
eelef joer huet et dann elo geheescht, all moies ëm 20 
op 5 mam zuch vun ëlwen erof an d’stad fueren, an no 
der schaff dann nees zréck. Et sollt awer eng schéin zäit 
ginn, d’aarbecht wor flott an ofwiesslungsräich, bis dass 
et esou lues am dréckermilieu ugefaangen huet mat krise-
len, an ëmmer méi leit aus angscht vrun enger onsécherer 
zukunft vu sech aus bei der “imprimerie centrale” gekën-
negt hunn. D’sandra huet awer op d’zänn gebass a vill 
geschafft, an ass nach ëmmer weider mam zuch op- an of 
gefuer, bis dass et enges daags däers gudden e bëssen  
ze vill wor an et zäit gouf, fir den horaire mobile un 
ze froen! An zwar just nach véier deeg ze schaffen, 10 
stonnen den dag, vu méindes bis donneschdes fir da  
freides doheem ze bleiwen. 2007, d’sandra hat sech 
grad bestuet, koum d’propositioun vun der “imprimerie 
centrale” direktioun, fir déi nächst fënnef joer op frankfurt 
an deen nei-opgemaachte bureau ze wiesselen. D’sandra 
huet sech bedenkzäit gefrot an éischter of- wéi zougesot, 
dräi méint drop koum dunn nach emol déi nämmlecht 
offer. Hatt konnt a wollt awer nit, hatt ass nit gär laang 
fort vun doheem, a wollt nit wéinst der aarbecht säi 
mann a seng déieren am stach loossen an huet definitiv 
refuséiert. D’situatioun huet sech lues a lues degradéiert, 
d’ambiance wor nit méi gutt, an no enger parti weideren 
diskussiounen huet d’sandra du seng kënnegung geschriw- 
wen! Zanter dem 1. september 2008 ass d’sandra elo 

bei sech zu huldang selbstänneg, mat sengem klenge be-
trib als grafik atelier “kreativ by sasi”!

Dee beruffleche parcours, egal wéi vill héich- an déif-
punkten et ënnerwee ginn hat, wär sécher nit esou ver-
laf wann nit well “au départ” ee kënschtleresche wee 
virgezeechent gewiescht wär. Déi éischt ausstellung hat 
d’sandra scho mat 17 joer, zu huldang an der “fermette” 
wor dat, a mat ganz groussem stress verbonnen. A ganz 
fréi huet déi jonk molerin goût an intressi un der abstrakter  
molerei krut, wat souguer éischter zoufälleg geschitt ass, 
well jo ëmmer an no all bild wat entstanen ass e bësse 
faarfreschter iwwreg bleiwen, an et ze schued ass fir déi 
dann einfach ewech ze geheien! Domatter huet sech na-
well gutt experimentéiere gelooss, an zesumme mat der 
molerin anita faber (dck 3/2013) hunn déi béid frëndinne 
sech géigesäiteg an hire respektive kënschtlereschen ent-
wécklunge motivéiert an encouragéiert. Figurativ molen 
ass aus der siicht vum sandra reiland eigentlech keen 
thema méi, och wann alt emol nach geleeëntlech ufroe 
vu potentielle cliente kommen, déi ee portrait oder ee 
landschaftsbild wëllen hunn. Ëmsou méi intressant ass et, 
dem sandra säi wee a seng evolutioun an der abstrakter 
molerei ze gesinn, déi lescht zwee joerzingten, vun den 
däischtere faarwe schwaarz a bordeaux-rout, bis bei 
hautdesdaags méi hell a méi frëndlech tableauxen. Dass 
de spectateur an deene biller ëmmer nëmmen dat erëm-
fënnt, wat hien oder si dran interpretéiere wëll, ass ganz 
sécher am sënn vun der kënschtlerin, déi mat hiren ab-
strakte wierker haaptsächlech perséinlech stëmmungen a 
situatiounen erëm gëtt. Dofir brauchen dem sandra seng 
biller och nit onbedéngt an all kéiers een titel ze hunn! 
Wann den tableau usprécht, seet e méi wéi genuch ouni 
text aus, mä vermëttelt automatesch duerch den opbau, 
d’faarwen an d’struktur gefiller an emotiounen. Ganz am 
ufank huet d’molerin dat mat gouachefaarwen an acryl 
gemaach, duerno koum eng period wou d’sandra vill mat 
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der spachtel gemoolt, éier et sech mat collage beschäftegt 
huet, an dunn 2005 den asatz vum airbrush. Intressant 
ass dobäi ze gesi wéi d’grafi k an deene kompositioune 
mat eraspillt, méi oder manner diskret, deemno wéi dass 
grad zu deem zäitpunkt de beruff an d’privatliewe mat 
eraspillt, an natierlech en fonctioun vun der iddi déi et 
gëllt ëm ze setzen. An all dat ass ëmmer ofhängeg vun 
der joereszäit, well d’sandra ganz staark mat der natur 
verbonnen ass. Hatt bekëmmert sech dann ëm säin iwwer 
30 ar grousse gaart, alles wat do steet a wiisst huet hatt 
entworf a selwer ugeplanzt, och do mat vill kreativitéit a 
form vu faarf- a formekompositiounen. Sou entstinn am 
summer eigentlech kaum nei tableauxen, den atelier bleift 
onbenotzt, an der däischterer joereszäit awer, wann de 
gaart rout an am atelier dacks a laang luucht brennt, sinn 
op eemol d’faarwen an d’formen aus der natur op toile. 
D’inspiratioun ka genee sou gutt beim trëppelen duerch 
d’geschäfter kommen, oder bei engem besuch an enger 
foire-fouille, et gëtt nämlech näischt, deem sech d’sandra 
géing verschléissen oder sech op där anerer säit an deem 
mooss géing verschreiwen, dass aner afl ëss nit méi méig-
lech wären! Sou schafft d’kënschtlerin am ablack nees vill 
mat aquarell, déi si als hannergrond fi r hir biller benotzt, 
couche fi r couche, ee laange prozess, well d’faarf all 
kéiers muss komplett gedréchent sinn a fi xéiert ginn, éier 
deen nächsten aarbechtsgang iwwerhaapt méiglech ass. 
Do dotëscht bleift vill zäit fi r z’iwwerleeën, fi r d’aarbecht 
kritesch z’observéieren, an dat sinn déi momenter, wou 
alt emol zweiwel opkommen, a wou et duerno nëmme 
schwéier weider geet. Dann hëlleft nëmmen eent, an dat 
ass distanz kréien, d’bild gëtt fi r zwou oder dräi wochen 
ewech gesat, bis dass d’siicht nees méi kloer gëtt an de 
bléck op d’bild erëm fräi ass. A souwisou, onofhängeg 
vun der dageszäit oder dem wochendag, d’motivatioun 
muss grouss genuch sinn, genee wéi d’energie muss do 
si fi r sech mat der faarw an dem handwierksgeschier aus-
enaner ze setzen, a konscht op toile entstoen ze loossen.

Wéi gesäit d’sandra reiland dat haut, de fall gesat et 
géing een no engem tëschebilan froen? D’äntwert kënnt 
wéi d’kurrel aus der fl ënt! D’kënschtlerin ass absolut ze-
fridde mat deem wat si hanner sech huet, wat si geleescht 
a fäerdeg bruecht huet. Egal wat dass an engem liewen 
op ee mënsch duerkënnt, egal wéi schwéier et vläicht 
ass, duerch dat wat passéiert ass a well erlaanscht ass, 
op een anzwuesch vill geld hänke gelooss huet, op een 
eng kéier schlëmm krank wor, egal wéi uerg d’situatioun 
wor oder ass, et léiert een ëmmer draus. An, sou d’sandra 
weider, et léiert een déi schlëmm saachen op d’säit ze 
leeën, e bëssen esou wéi wann een dokumenter géing 
an ee classeur dinn. Et gesäit ee se nit méi, an awer si 
se ni fort an et hëlt och keen engem se ewech. A ween 
da wéi d’sandra säi liewen esou gesäit, no vir kuckt an 
ëmmer probéiert dat bescht aus alles ze man, dee fënnt 
aus all krisesituatioun ee wee eraus, a fi r all problem eng 
léisung! A wann et dann nach emol ze maache wär, dat 
nämmlecht liewen, awer déi kéier an der stad um belair, 
oder am süden zu rëmeleng, wär dat op déi nämmlecht 
manéier méiglech? D’sandra muss een ablack iwwer-
leeën, awer da kënnt déi ganz decidéiert äntwert, dass 
et huldang misst si mat senge leit, well do een deen anere 
kennt, huldang an déi ganz ëmgéigend, wou alles méi 
kleng a méi familiär ass! Do wou d’sandra wunnt, ass 
och säi klengt paradäis, et ass wéi ee liewenswierk, ee 
ganzt wat awer ni ganz fäerdeg ass a wou d’kënschtlerin 
ee liewe laang drun ze schaffen huet. A wou, an dësem 
ëmfeld, fënnt d’grafi kerin a molerin déi plaz, wou si sech 
am beschte ressourcéiere kann? Dat ass de weier nieft 
dem haus, mat de fësch dran ... et gëtt fi r d’sandra näischt 
méi berouegendes, wéi dëse fësch no ze kucken, an dobäi 
zu sech selwer ze fannen!

sandra reiland 
18, beesleckerwee
l-9964 huldang
sasi@email.lu
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