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port-d’ARTiste: 
zaiga baiza

mols, nach zu sowjetzäite, kaum glas gouf fir praktësch 
domadder kënnen ze schaffen! 

De lëtzebuerger kënschtler robert emeringer koum 1997 
op riga, fir ee cours op der ”art academy”, an do hunn 
di béid sech kenne geléiert. De rescht ass hiert, a privat, 
op allefall wor d’zaiga eng éischter kéier 1997 zu aas-
selbur, ronn 1400 kilometer vun doheem ewech! Wat di 
béid nach verbënnt, de rob an d’zaiga, dat ass d’glas, 
wat an hirem atelier an der maison 180 zu aasselbur 
dann och iwwerall an ënner deene verschiddenste for-
men ze fannen ass! 

Wéisou eigentlech, wat ass sou “speziell” 
um glas ... firwat dëst, a keen aanert 

material!? Glas sollt nämlech, 
am ufank vum zaiga sen-

gem konschtstudium, 
mol eng etapp si, 

grad wéi molerei, 
wéi skulptur, 

Wéi kënnt ee vu riga op aasselbur? 

Firwat geet een zu riga fort, léisst ee seng famill dohan-
nen, seng elteren a gesëschter, seng frënn a bekannten; 
an et léisst een d’haptstad vu lettland am stach, mat sen-
ge méi wi 700.000 awunner ... fir an ee land ze komme, 
wat mol eng kéier ee 700.000 awunnerstaat soll ginn!? 
Aasselbur, hei wunne ronn 400 leit, an aaneschtes wéi 
zu riga kennt hei een deen aaneren! 

Gebuer ass d’kënschtlerin am joer 1964, a mat skulptur 
koum d’zaiga baiza eng éischte kéier 1987 a kontakt. 
Et sollt nach bis 1991 daueren, éier den dram sou lues 
form ugehol huet. Sechs joer huet d’zaiga 
dunn op der “art academy” zu riga 
studéiert, molerei sou halwer 
niewebäi, ma direkt als 
haptfach glas design, 
méi theoretësch 
wéi praktësch, 
well et dee-
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oder wéi fotografie! Et koum awer direkt aaneschtes, well 
wee sech bis eng kéier ganz am eescht mat glas befaasst 
huet, sou d’artistin, deen ass “verkaf” a begeeschtert vun 
deem material, wat mer zwar alleguerte kenne, ma wou-
riwwer mer an der regel séier wéineg wëssen.

An d’glas huet d’zaiga sech regelrecht verléift gehat, do-
vunner gedreemt! Vrun allem vun der iddi, mam glas kën-
nen ze schaffe, grad just esou, wéi d’kënschtlerin sech dat 
bildlech virstellt, éier si sech fir d’creatioun, fir d’ëmsetze 
vun der iddi decidéiert! Wee sech mat glas ausenaaner 
setzt, wee bis probéiert glas esou ze verschaffen, dass et 
genee di gewënschte form an di geplangte faarw unhëlt, 
deen ass spéidestens zu deem zäitpunkt nit méi vun deem 
material ewech ze kréien. 

Glas verlangt honnertprozentegen asaz an illimitéiert 
opmierksamkeet, mat glas schaffen, dat ass als aller- 
éischt emol seng substanz, d’struktur, an di physikalësch 
beschafenheet verännere, fir ganz kuerz zwar nëmmen, 
an enger ganz begrenzter “zäitfënster” ... ma fir déi puer 
momenter léisst d’glas quasi all plastësch ëmännerung 
zou! Allerdengs verlaangt d’glas dem zaiga och alles of, 
an ouns dat néidegt fachwëssen ass et nit méiglech, glas 
ze verschaffen. Et geet drëms ze verstoe, wéini dass di 
richteg tempratur erreecht ass, wéi dass d’glas sech grad 
da bewegt, wat et zouléist, wou d’limite sinn, a wéini 
dass eng creatioun fäerdeg skulptéiert ass. Glas, egal 
bei wat fir enger tempratur, bleift ëmmer ee material, wat 
säi charakter behält, a wat, wéi d’zaiga sech ausdrékt, 
“wëll” an “ongezämt” bleift, a wat dowengster fir all 
kënschtler, eng grouss erausfuerderung ass! 

Bei all deene viraussetzungen däerft et keen ze verwon-
neren, dass sech ouni weideres gruppe vu kënschtler ze-
summen di, fir e puer deeg, am kader vun engem glasfes-
tival, experienze, projeten an techniken auszetauschen. 
Wéi d’zaiga vrun 10 joer op lëtzebuerg koum, hat et wuel 
och schonn d’iddi vun esou enger manifestatioun a sen-
ge bagagen dobäi, vläicht nach nit ganz ausgeräift, ma 
dach well als ganz konkret virstellung vun enger “porte 
ouverte” vum aasselburer atelier. Ween d’haus 180 zu 
aasselbur kennt, dee weess dass hei genuch plaz ass, de 
richtege kader, a vrun allem di richteg luucht, hannenaus 
am gaart, fir glaskonscht ze weisen ... esou, dass se ka 
gekuckt an appreciéiert ginn. D’zaiga hat nit nëmmen 
international kontakter, ma och direkt d’ënnerstëtzung 
vu sengem mann, emmeringësch rob, deen op d’manst 
genee souvill bekannten an der glaskonschtszeen huet, 
sou dass well deen éischte festival, 2006, nëmme konnt 
ee groussen erfolleg ginn! nit zulescht och wengst der 
formidabler akzeptanz bei de leit am duerf, déi d’koppel 
emeringer-baiza längst adoptéiert hunn, als kënschtler 
allebéid, a mat hirem ville besuch, deen och 2007, an 
nach emol 2009 um glasfestival opgedaucht ass! An der 
tëschenzäit huet den “aasselburer glasfestival” interna-
tional renommée, an d’zaiga als organisatrice muss nit 
seelen kënschtler ofsoe, well ganz einfach keng plaz méi 
ass, a well dat ganzt zevill grouss an zevill oniwwersiicht-
lech riskéiert ze ginn.
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D’artistin freet sech natierlech iwwer deen erfolleg, an 
iwwer all dat, wat a knapp fënnef joer méiglech a rea-
liséiert ginn ass ... allerdengs bleift d’zaiga virop emol 
d’kënschtlerin, déi sech mat hire glasskulpture matdeelt. 
Op der sich no schéine formen, déi nit aggresiv däerfen 
eriwwer kommen, déi dem aë musse gefalen ... op der 
sich awer och no neie weeër, ëmmer op der limite vum 
méigleche, mat engem material, wat kee feeler verzeit! 
Glas ass fir d’artistin alles aaneschtes wéi dat flaacht ma-
terial mat senge schaarfe kanten, déi schnéiden a verlet-
zen. Glas ass, entgéint deem wat ëmmer gemengt gët, nit 
agressiv an nit fragil, och wann et an enger bestëmmter 
form gebrach ka ginn! A glas ass vrun allem nit ëmmer 
“transparent”, ma léisst sech fierwen, an esou veränne-
ren, dass een ëmmer nëmmen ee ganz bestëmmten deel 
vu senger ëmwelt ka gesinn, déi ee probéiert duerch 
d’glas ze kucken! Glas, dat ass, nieft all deem aaneren, 
och d’erkenntnëss, dass mer d’liicht neess musse probéie-
ren ze verstoen, éier mer d’skulptur kënne kucken.  D’glas 
verhëlleft äis also zu neien asiichte, mat engem duerch-
bléck, dee seelen deen ass, dee mer äis erwaart hätten. 
Et ass also schonn intressant, sech als “novice” d’glas an 
d’glaskonscht weisen an erklären ze loossen. 

Ween denkt, intressi a spaass domadder ze hunn, ein-
fach formen op eng ongewinnt manéier ze crééieren, 
mat engem material, wat ganz vill disziplin verlaangt, 
dee soll sech op dëser adress mellen:

zaiga baiza & robert emeringer |
glaskonschtatelier | haus 180 | l-9940 aasselbur |

remering@pt.lu | www.art-glass-verre.com |
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