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port-d’ARTiste: 
robert emeringer

Mä wéi sou villes a sengem liewen ass et aneschtes 
komm, als jugendlechen huet hie sech als éischt emol 
d’hoer wuesse gelooss, et wor d’zäit vun den hippie, 
d’zäit vum protest an der rebellioun géint de system! Mä 
eng revolutioun geet nit ouni ee sous an der täsch, och 
een hippe huet täschegeld gebraucht, a fir sech därs ze 
verdéngen, ass de robert well mat 14 joer op de schoul-
fräien nomëtteger zu ettelbréck bei ee glaser hëllefe  
gaang, huet kleng aarbechte gemaach, glas gebotzt an alt  
emol gehollef glas schneiden a poléieren. Mat 17 joer, 
a fir dass d’elteren endlech rou ginn hunn, huet de robert  
sech du bei d’arméi gemellt, do hat een um enn vun 
der ausbildung quasi d’garantie op eng sécher, eng fest 
staatsplaz. D’arméi, dat wore fir d’éischt awer emol déi 
laang hoer schneiden, dat wor drill, dat wor disziplin, 
an eng ausbildung als artilleur. A garde gouf gemaach 
virum palais an der stad, dat wor deel vun der missioun 
vum jonken zaldot emeringer, dee freed um sport hat, 
begeeschtert trainéiert huet, dacks souguer fräiwëlleg ue-
wen um “botterwéck”. No sechs méint koum awer vun 
doheem déi tragesch nouvelle, dass d’mamm gestuerwe 
wor, an déi trauer an dee broch hu mat sech bruecht, 
dass de robert d’militärcarrière, déi hie souwéisou wuel 
ni gemaach hätt, zerguttstert opginn huet. Fir seng bréi-
dercher ze verdéngen, an duerch d’liewen ze kommen, 
goung hien zréck op ettelbréck bei de paul rohleder, de 
glaser, wou de robert als jugendleche säin éischt täsche-
geld verdéngt hat, als handlanger, dee glas geschnidden 
a poléiert huet. An dat muss de robert wuel sengerzäit 
gutt gemaach gehat hunn, well de patron hien elo ouni 
ze zécken, an ouni conditiounen ze stellen direkt age-
stallt huet. Et wor eng richteg léier, iwwer joeren, an 
eng aarbecht déi dem kënschtler nach haut vu grous-
sem notzen ass, wann et heescht glas schläifen, poléie-
ren, gravéieren, plakke man, all dat geet him bis haut 
beschtens vun hand! An als gudden handwierker hat de 
robert souguer d’méiglechkeet, sech méi oder manner  

Glas ass glas ... ass glas!

Et ass wuel kaum ee vun äis, deen nit wéisst, wat mat 
glas gemengt ass, oder wat ee kéint domadder ufänken! 
Glas fir draus ze drénken, fir derduerch ze kucken, d’glas 
duerch dat sech de schäin vun der luucht brécht a re-
flektéiert gëtt. An d’glas, wat mir onglécklech briechen 
an et dann ewech geheien, well mir menge gebrachent 
glas kéint zwar gléck bréngen, wär awer fir näischt méi 
ze gebrauchen! Falsch, well glas ass méi, vill méi, kann 
ëmmer nees verschafft an nei geschafft ginn ... a mat där 
asiicht si mir da schonn esou hallwer um wee, wouhin de 
robert emeringer äis mat senge glasskulpture wëll mat-
huelen. An eng welt, an där et eigentlech keen ufank a 
keen énn gëtt, mä just eng permanent erneierung, wann 
ee virwëtzeg genuch ass, fir dat wëllen eraus ze fan-
nen, am laf vun enger laanger rees. E bësse wéi an der 
musek, déi och hätt kënnen dem robert emeringer seng 
konscht ginn, well musek sech genee sou erneiert, an en-
gem stéck, soubal ee bis weess domadder ëm ze goen, 
nouten nei zesummen ze setzen, mat all hiren nuancen 
an den allméiglechen an onendleche klangbiller! Glas 
huet jo och ee klang, glas vibréiert... a glas ass musek, fir 
deen de se versteet z’interpretéieren, ze spillen.

“Glass is magic”, schreift de robert emeringer am vir-
wuert vu sengem buch iwwer de “4. internationale glas-
festival” am joer 2011! “Glas ass magie”, glas ass déi 
grouss faszinatioun fir dëse kënschtler, dee well 1963 
een éischte stage bei engem maître-verrier absolvéiert 
huet! 1949 ass de robert emeringer zu déifferdeng ge-
buer, hien ass also am fong geholl ee minettsdapp, deen 
awer längst seng hemeecht verlooss huet, well d’famill 
enges dags op ettelbréck geplënnert ass! Vun do aus ge-
säit een déi éischt koppe vum éislek, an den härebierg, 
wou de robert hätt sollen als gendarm forméiert ginn! 

gilles wunsch
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regelméisseg kleng onbezuelte congeeën z’organiséieren, 
ee mount bis sechs wochen, fir mam gespuerte geld ree-
sen ze man. A well d’relatioun mam patron esou gutt 
wor, hat de robert sech ausgehandelt, ee ganzt joer ouni 
eng kéier fräi ze huele riicht duerch ze schaffen, an duer-
no da genee sou laang ze verreesen, an engem “congé 
sans solde”. Et goung an indien an an den nepal, dat 
woren zanter joeren zwou wonschdestinatiounen, fir nei 
erfahrungen ze man, an nei horizonter ze kréien. Expe-
rienzen, déi de robert ëmmer neess sollt widderhuelen, 
bei laange reesen an indien, wou hien de buddhismus 
kenne geléiert huet, an déi indesch philosophie. Wann 
hien dann nees zréck wor, goung et alt erëm bei de gla-
ser schaffen, nit nëmmen hei am land, mä alt bis erop 
an holland, wou hie geléiert huet, mat isoléierglas ëm ze 
goen. All déi experienzen an erfahrungen hu séier gutt 
resultater bruecht, de robert gouf zu engem vill gefroten 
handwierksmann, deen all déi joeren ëmmer drop aus 
wor, nei techniken ze léieren, fir duerno als kënschtler 
all, wierklech all seng iddien a virstellungen kënnen ëm 
ze setzen.

D’basiswëssen, ouni dat et nit geet, hat de robert also 
elo, no deene joeren am handwierk. All facetten huet 
hien op de fangerspëtze beherrscht, quasi näischt wor 
him méi friem, de schratt vum glashandwierker eriwwer 
zum glaskënschtler wor fléissend a koum lues a lues op 
deene ville reesen, wou hie sech un der kultur an un 
der philosophie vun deene respektive länner inspiréiert 
huet, op der sich no neiem, no onbekanntem, wat et 
z’entdecke gouf. Nach haut fënnt een am robert senge 
fënsteren elementer vun all deem, motiver, op d’mannst 
ugedeit, vu mandalaë bis jugendstilelementer, kombi-
néiert mat richtege faarwexplosiounen. Den iwwergank 
vum handwierker zum kënschtler koum also nit iwwerra-
schend, mä wor esou eppes wéi eng transitioun an eng 
logesch suite vun evenementer, déi meeschtens gesicht a 

gewollt woren, dorënner déi vill formatiounen an auslän-
nesche glasatelieren oder glasseminären, a  frankräich, 
polen, dänemark, england, an nach an enger ganz parti 
anere länner, verbonnen natierlech mat austausch a rea-
lisatiounen, déi een zu méi gemaach huet.

Heiheem, ausgangs de 70er, huet de robert seng bréider-
cher beim gusti zanter vu bënzelt verdéngt, deem wuel be-
deitenste lëtzebuergesche glasmoler a mosaikkënschtler, 
dee ganz vill kierchefënstere geschaf a restauréiert huet. 
Een absolute meeschter an der bläiverglasung, ëmmerhin 
huet hien an 124 kierchen uechter d’land nei fënstere ge-
maach! Beim gusti zanter huet de robert nit nëmmen eng 
zolitt formatioun matgemaach, mä och d’confirmatioun 
kritt, dass dëst dee richtege wee fir hie wär, sou dass hien 
duerno, am laf vun de joeren, déi verschidden techniken 
am glasmosaik verdéiwe konnt, a vrun allem déi wich-
tegst vun allem, éier et iwwerhaapt emol un d’aarbecht 
selwer geet, nämlech glas schneiden!

Den iwwergank, vum handwierker zum kënschtler, dat 
huet awer wuel och mam robert sengem ugebuerene vir-
wëtz ze dinn, an dem staarke wonsch, ëmmer méi wäit 
ze kucken a méi wäit ze goen, an engem stéck ze sichen 
an neies z’entdecken. D’handwierk ass dobäi d’basis, 
d’fondament, mam glas ass de robert nach haut all dag 
a sengem beruf confrontéiert, bei der restauratioun vu 
kierchefënster. Spezialtechniken ëmsetzen, dat mécht 
natierlech diren op fir glas anescht ze verschaffen, a fir 
doraus skulpturen a konscht ze man. Et brauch een al-
lerdengs plaz dofir, dat richtegt ëmfeld, a vill, ganz vill 
luucht. Am éislek ass dat méiglech, do wou souwéisou, 
a fir all déi déi se gesinn an erkenne kënnen, eng ganz 
besonnesch luucht ass, am éislek wou den himmel méi 
op a méi grouss ze si schéngt, den horizont méi wäit 
ewech, a wou dat speziellt liicht de faarwen eng ganz 
aner bedeitung gëtt!
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Dass de robert sech douewen etabléiert huet, ass also 
sécher keen zoufall gewiescht, 1977-78 wor hien op 
der sich no enger roueger plaz. Et sollt wa méiglech een 
haus esou al wéi méiglech sinn, mat vill plaz ronderëm, 
mat vill sonn a genuch luucht! An dat stoung, a steet zu 
asselbur, dat haus, matzen am duerf, matzen ënner de 
leit! Deemools, vrun dräi an en halleft joerzingt, wéi de 
robert erop geplënnert ass, an an deem alen haus uge- 
faangen huet mat schaffen, ze rappen an ze klappen, 
d’gemäier nees an d’rei a bewunnbar ze man, wor na-
tierlech bei de leit zu aasselbur eng gewëss skepsis do! 
Ee “kënschtler” am duerf, ee mënsch mat laangen hoer 
an engem baart, ee mann vun deem een nit esou ganz 
richteg wousst, wat dass e schafft a wéi dass e seng  
bréidercher verdéngt, dorunner muss ee sech fir d’éischt 
emol winnen. Mä dann, a wann dee “frieme” sech bis 
agewinnt huet, a sech bis eng regel zu häerz geholl huet 
a sech och drun hält, d’regel “jiddfer engem säint, dann 
huet der däiwel näischt”, dann ass d’äis zerguttstert ge-
brach an d’mësstraue fort!

Am éislek léisst et sech gutt liewen, vun deem moment u 
wou ee bis deel vum duerf, an deel vun der communau- 
téit ass! Aasselbur, uewen op der kopp, schéngt zanter joer- 
zéngte fir de robert déi richteg plaz ze sinn, fir sech mam 
“glas” ausenaner ze setzen. A wéi hie sech ausdréckt,  
ass glas ee material, wat een ni vollkomme beherrsche 
kann, mä wat engem awer esou vill méiglechkeete bitt, 
weeër opmecht a piste weist, dass ee bal vun onendlech-
keet ka schwätzen. Glas, wat ee schmëlzt a formt, fierft 
oder entfierft, wat een zesummesetzt, oder mat anerem 
kombinéiert, duerchsichteg oder opaque mecht. D’glas, 
eng lieweg matière, mat där ee seng hänn schwätze  
léisst, d’glas wat engem äntwert, wat sech matdeelt, an 
enger ganz eegener sprooch, déi ee mat vill gedold, an 
no villen echecen awer léiert verstoen! Zum gléck mécht  
hien dat alles nit alleng, mä eng ganz communautéit  
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vu glaskënschtler wor vun ufank un do, fir de robert 
z’ënnerstëtzen. Leit, déi hien am ausland op stagen a 
workshope kënne geléiert huet, kënschtler, mat deenen 
hien zesumme konnt schaffen, vrun allem de grousse 
meeschter gusti zanter, deen hei am land de grondsteen 
geluegt huet fir abstrakt glasmosaiken a glasmolereien, 
vun deenen een der nach haut an e sëlleche kierchen ka 
bewonneren. De robert huet op senge villen auslandsop-
enthalter awer och geléiert glas blosen, eng technik, déi 
virun him hei zu lëtzebuerg nach keen applizéiere konnt, 
an déi ee grousst fachwësse viraussetzt! A lues a lues, 
nieft éischten ausstellunge, sinn d’invitatiounen aus dem 
ausland komm, fir op glasfestivaler ze schaffen, an do 
coursen ze halen.

Heiheem ass et awer an der haaptsaach fir d’realisatioun 
vu vitrailen, dass de robert gefrot gëtt, oder fir restaura-
tiounsaarbechten vu kierchefënsteren. Eng laangwiereg, 
a meeschtens ganz kriddleg aarbecht, déi sech iwwer 
méint zitt, an déi dacks mat vill pobeierkrich ze dinn 
huet. An nit seelen mat ganz vill iwwerzeegungsaar- 
becht, wann d’virstellunge vu gemengen- a parréit wäit 
vun deem ewech leien, wat realisabel an an der ausféi-
rung vertrietbar ass.

Seng eege projeten ëmsetzen, an dobäi seng technik 
weiderentwéckelen, dat ass net ëmmer liicht an aklang 
ze brénge mat der viller aarbecht, déi d’joer duerch 

ufällt, aus deem grond mécht de robert all summer offizi-
ell annerhallwe bis zwee méint de betrib zou. Esou laang 
ginn ebe keng kierchefënsteren ausgebaut, ausenaner 
geholl a restauréiert, mä elo ass endlech zäit fir dat ze 
realiséieren, wat all déi méint virdrun aus zäitgrënn huet 
misse waarden, a just nëmmen als skizz um pobeier do 
louch. Glasskulpturen zum beispill, awer och nei tech-
niken ausprobéieren, sech weider entwéckelen, nei pig-
menter probéieren, an op expositioune goen, fir selwer 
auszestellen, oder fir ze gesinn, wat kënschtlerfrënn a 
bekannte realiséiert hunn.

De kënschtleresche prozess ass awer nëmme méiglech, 
ëmmer nees, a ka just weidergoen, wann d’inspiratioun 
do ass, wann d’ëmfeld stëmmt, a wa plaz ass fir ee-
gen aflëss mat eran ze bréngen. An déi sinn natierlech 
d’somme vun deem, wat sech am kënschtlerliewen uge-
sammelt huet, op deene ville reesen an indien, op deene 
sëlleche stagen, workshopen a seminairen, an net ze 
vergiessen am kader vun de glasfestivaler, déi de robert 
zesumme mam zaiga baiza all zwee joer zu aasselbur 
organiséiert (=> port-d’ARTiste dck 3/2009). A ween 
dee festival kennt, a ween zu deem zäitpunkt eng kéier 
aasselbur besicht huet, an do d’glas an all senge forme 
gesinn huet konscht ginn, dee versteet nit nëmmen intuitiv 
de wee, deen de robert gaangen ass, mä deem gët och 
kloer, glaskloer, dass dee wee heihinner huet misse féie-
ren, op dës plaz, op just dës éisleker kopp!

robert emeringer
glaskonschtatelier
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