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port-d’ARTiste: 
britt bernard

d’flute. An engems huet d’britt bernard am conservatoire 
dictiounscourse geholl an theater gespillt! Eng richteg im-
mersioun an d’konscht, als jonk erwuesse fra, déi op wor 
fir alles, déi vun allen kreative méiglechkeete faszinéiert 
wor, an alles ausprobéieren wollt.

An da wor do déi hand, déi an engem stéck gezeechent 
huet, automatesch, op all blat pobeier, wat op der schoul-
bänk louch ... ee strich, ee bou, onbewosst, ma sécher 
nit ongewollt. Dorauser huet sech da lues a lues eppes 
entweckelt, wat fir d’éischt emol wollt dechiffréiert ginn. 
Automatescht zeechnen, den ausléiser fir eng carrière als 
molerin, d’hand gewäerde loossen, a just nokucke, wat 
op pobeier entsteet. Zum gléck woren deemools ganz 
vill proffen domat averstanen, dass déi jonk kënschtle-
rin, déi zwar nach keng wor, sech op déi manéier op 
hir course konzentréiert huet! Automatescht zeechnen, 
als konzentratiounshëllef, awer och als méiglechkeet, ge-
filler a stëmmungen z’exterioriséieren, an esou méi fräi 
an zougängeg fir d’schoulstonn ze ginn. Automatescht 
zeechnen, als ausdrock vun eppes, wat déif bannen dra 
setzt, eppes wat een aus sech eraus dréckt, wann ee bis 
seng hand gewäerde léisst, a just nach nokuckt, wat um 
pobeier entsteet!

No de première, mat 18 joer, koum dunn och déi éischt 
grouss decisioun als jonken, erwuessene mënsch. A wéi 
dat deemools bei esou villen de fall wor, ass och d’britt 
bernard vun doheem, aus dem elterenhaus fortgaangen! 
Fir sech eng eege situatioun ze schafen, huet déi jonk 
artistin dunn ... de staatsexamen gemaach, a goung ku-
erz drop op d’post schaffen, déi alleréischt plaz, an déi 
éischt pei! Zwee joer lang huet déi experienz gedauert, 
als “rédacteur-stagiaire”, fir dee ganze postbetrib, all 
eenzel servicer kennen ze léieren. An dëser zäit sinn net 
nëmme vill automatesch zeechnungen a collagen entsta-
ne, ma d’britt bernard wor och faszinéiert a begeeschtert 

... op ville plazen duerch d’liewen 
ënnerwee, mat enger hand déi 

automatesch zeechent!

Mir souzen ee ganzen nomëtteg zesummen, zu houfelt 
am atelier, dem britt säi liewen op ze rullen, chrono-
logesch, an haten dobäi d’zäit komplett vergiess! Vun en-
gem gewësse moment u gouf et se einfach net méi, si wor 
niewesächlech ginn. An dat charakteriséiert ganz secher 
déi “gutt gespréicher”, d’nolauschteren, d’verdéiwen, 
d’verstoen, a ganz einfach d’bereetschaft mat ze goen, 
als spectateur oder nolauschterer, duerch eng biografie, 
déi sonner zweiwel op d’mannst esou faarweg an esou 
spontan ass, wéi dem britt bernard säi ganzt kënschtler-
escht wierk!
 
D’britt bernard ass 1956 an der stad gebuer, an zu bärel-
deng an engem haus direkt beim bësch opgewuess. Vun 
dohier kënnt och vläicht déi grouss naturverbonnenheet. 
No der primärschoul goung et du bei d’nonnen op de 
fieldgen, a souguer ee joer als “interne”, wat allerdengs 
vu cinquième u méi schwiereg wor fir d’britt bernard als 
“hippie”, a mat all deem wat dat dat alles mat sech bru-
echt huet! Dës “flower-power-zäit” wor awer vrun allem 
de kontakt mat der musek, an d’confrontatioun mat der 
ëffentlechkeet, a form vu klenge, spontane concerten als 
stroossemusikantin mat der gitarr. Et wor och d’zäit vun 
den éischten versich mat der molerei, direkt mat ueleg-
faarwen, a vrun allem den automateschen zeechnungen. 
Parallel dozou woren et déi éischt kontakter mat der sch-
waarz-wäiss fotografie, an d’selwer-entwéckelen an der 
dunkelkammer! Kuerz drop koumen éischt filmaarbechten 
dobäi, mat enger super 8 kamera, a mat richtege klen-
gen dréibicher. D’musek huet awer och eng wichteg roll 
gespillt, an nit nëmmen d’gitarr, ma nach de piano, an 
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vun der matière woll. schofswoll, déi si selwer gewäsch, 
da mat planze gefierft a gesponnen, an dorausser wand-
teppecher gewieft huet.

Ma wéi sou dacks an hirem liewe sollt et aneschtes kom-
me wéi geplangt, d’post wor zu gudder lescht  nëmmen 
eng transitioun, a sou huet de wee schlussendlech fir ee 
konschtstudium op d’universitéit zu stroossbuerg gefou-
ert. An der summervakanz, tëscht dem zweeten an drëtte 
joer, goung et mam “magic bus” bis erof a griichenland, 
bis op santorini an der südlecher ägäis, eng spéider lie-
wensetapp! Griichenland sollt nämlech nit nëmmen ee 
souvenir u eng summervakanz ginn, ma deel vum britt 
bernard sengem liewen. Am drëtten universitéitsjoer wor 
d’studentin regelméisseg tëscht stroossbuerg an athen ën-
nerwee, mat deem geld, wat nach um spuerkont stoung, 
vun de 24 méint salaire bei der post. A soubal dat lescht 
joer universitéitsstudium bis eriwwer wor, gouf zerguttstert 
eescht mat griichenland gemaach, d’britt bernard ass op 
athen wunne gaang. Faszinéiert vun de bijouen huet si 
an enger éischter etappe an der griichescher haaptstad 
pärel-bijouen gemach, an och a verschiddene bijouterien 
geschafft. spéider am liewen huet si och gold a sëlwer 
selwer verschaffe geléiert.

No engem halwe joer zu athen huet de wee du virun op 
santorini gefouert, déi Insel déi si dat joer virdrun duerch 
hir aussergewéinlech harmonesch architektur staark be-
androckt hat. Ënner esou viraussetzungen deet ee sech 
natierlech nit schwéier mat der sprooch, zemools d’britt 
och op deem gebitt grouss liichtegkeet huet. A souwisou 
wor zu deem zäitpunkt wanter, a keng touriste ma nëm-
men nach griichen op der insel, sou dass d’motivatioun 
griichesch ze léieren héchstens méi grouss konnt ginn. An 
dësem ëmfeld, konnt d’kënschtlerin sech elo voll a ganz 
entweckelen, an hirer kreativitéit fräi laf loossen. Vrun 
allem iwwer de wee vun der photo peinture ass eng ganz 
sammlung biller iwwer santorini entstanen. Dorausser ass 
am laf vun de méint och den entschloss gewuess, als 
universitéitsofschloss eng these iwwer d’inselarchitektur 
ze schreiwen, déi completéiert gouf mat de kënschtler-
eschen aarbechten, déi parallel dozou entstane waren! 
Den déplacement op d’uni zu stroossbuerg wor just, fir 
d’examen ze man, an d’these ze presentéieren, duer-
no goung et direkt zréck a griichenland. D’fascinatioun 
vum einfache liewen, ouni grousse materielle luxus, do-
fir awer der dagdeeglecher neier aventure, huet net mei 
lassgeloss.
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Op athen huet de wee zréckgefouert. Dee bekannte 
griichesche moler iannis gaïtis wor ee gudde frënd vum 
britt bernard ginn, an hien huet sech agesat, dass si eng 
gréisser auststellung an der haaptstad kéint maachen. Et 
wor een enorme succès, d’kënschtlerin huet ee ganze koup 
vun hire wierker verkaf, vill geld op ee coup verdéngt, a 
konnt sech fir eng gutt zäit elo mol ouni finanziell suergen 
zu athen néierloossen. wéi et iergend eng kéier mat de 
finanze manner gouf, konnt d’britt bernard mat hirem uni-
versitéitsdiplom an der täsch dann och direkt an engem 
lycée Konscht- a franséischcourse ginn. Niewelaanscht 
gouf dat akommes op gebessert mat sproochecourse fir 
kanner an erwuessener, déi wollten däitsch, franséisch 
an englesch léieren. An nom schaffen huet d’kënschtlerin 
nach regelméisseg danz a pantomimecourse besicht.

Den ëmgank mat deene ville verschiddene leit huet na-
tierlech esou munnech bekannntschafte mat sech bru-
echt, ënner aanerem mat enger amerikanerin, déi ganz 
begeeschtert vun der kënschterlin hire biller wor, an déi 
am summer 1982 eng expositioun zu new orleans am 
u.s. staat louisiana organiséiert huet. D’réckrees aus den 
u.s.a. huet iwwer lëtzebuerg gefouert, a bei engem open-
thalt bei der famill huet d’britt bernard dunn och dee bréif 
ze gesi krut, deen de ministère de l’éducation nationale 
woche virdru well geschéckt hat, mat der confirmatioun, 
dass déi deemools 26 joer jonk molerin mat konschtdi-
plom vun der uni stroossbuerg als stagiaire-professesch 
am lycée michel rodange kéint ufänke mat enseignéie-
ren. hals-iwwer-kapp huet d’britt bernard decidéiert, 
sech mol fir ee joer zu letzebuerg néier ze loossen, an 
dono weider ze gesinn. si ass séier nach emol zréck a 
griichenland geflunn, hir saachen an d’rei man, an huet 
sech dunn zu hesper beim grousspapp aquartéiert, a ku-
erz drop hir éischt schoulstonnen an der stad gehalen!

Dem grousspapp säin haus huet onbedéngt missen an 
d’rei gesat ginn, an déi frëschgebake professesch huet 
doranner eng nei passioun entdeckt. Mat där aarbecht, 
déi esouvill freed gemaach huet, wor souguer dat kaalt 
wieder zu lëtzebuerg an dee bloen himmel a griichenland 
keen thema méi, an nit zu gudder lescht och dowéinst, 
well d’haus zu hesper ëmmer mat frënn a museker gefëllt 
wor. D’schoulhalen wor ee weideren défi, deen d’britt 
bernard mat freed ugeholl huet, si ass also zu lëtzebuerg 
bliwwen, an huet de staatlechen ustellungsexamen ge-
maach. D’schoulvakanzen hunn et erméiglecht, all sechs 
wochen an hir zweet heemecht griichenland ze fléien, 
wou d’kënschtlerin och een “zweet” liewe gefouert huet, 
an nach haut ëmmer féiert. Komplett aneschtes, fräi an 
ouni drock, “an den dag eran”, a mat villen aventure 
verbonnen. E bëssen esou hätt och sollen eng rees vun 
engem ganze joer an indien ginn ... ee ganzt schouljoer 
“congé sans solde”, fir een ale jugenddram ze realisé-
ieren. D’rees huet zwar zu gudder lescht just dräi méint 
gedauert, mä wor mat vill aventure verbonnen. De rescht 
vum joer huet d’kënschtlerin erëm a griichenland verbru-
echt.
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D’aflëss vu bausse wierke sech natierlech direkt op alles 
aus, wat d’britt bernard creéiert. No dëse reesen ass eng 
serie kollagen iwwer indien entstanen, an duerno huet 
d’kënschtlerin sech an d’technik vun der  japanescher 
raku-keramik ageschafft. Och hei, an der veraarbechtung 
vum basismaterial leem, léisst d’britt bernard d’fanger 
gewäerden a schaffen. Do ass kaum nach rationelles méi 
wat mat afléisst, ma haaptsächlech gefill a stëmmung.

Gefiller hunn och matgespillt, wéi si vrun zwee joer-
zingten hire mann kennegeléiert huet, de schräiner misch 
siebenaller, deem seng famill vun houfelt ass. Gefiller, 
déi wuel alles op d’kopp gedréint hunn, wat bis dohinner 
wor, an elo ännere sollt. Am duerf, zu houfelt, huet dem 
misch siebenaller säi grousspapp sech gefreet fir erëm 
liewen an dat alt bauerenhaus ze kréien. D’koppel huet 
eng rei joere mat dem “pätter” zesumme gewunnt, an no 
sengem dout hunn d’kënschtlerin an hire mann d’haus 
no an no, während 18 joer an d’rei gesat, renovéiert, 
restauréiert, ëmgebaut. Duerch hir ënnerschiddlech kom-
petenzen hunn déi zwee sech an der aarbecht besch-
tens kompletéiert. Zu houfelt huet d’britt bernard déi rou 
erëmfonnt, dei hir esou léif a wichteg a griichenland war. 
A sou huet sech ongewollt och een anere jugenddram 
realiséiert ... ee bauerenhaus am éislek!

Am éislek huet d’kënschtlerin eng hallef tâche als enseig-
nante am lycée zu wolz ugeholl, fir méi zäit ze hunn, fir 
an hirem atelier zu houfelt ze schaffen. Zu deem zäit-
punkt huet si sech intensiv mat der fabrication vu pobeier 
aus planzen beschäftegt, an mat automateschem zeech-
nen op grad dëse pobeier. Déi aarbechte wore sécher 
och deel a matausléiser vun der decisioun, tëscht 1998 
an 2002 d’schoul fir eng zäit ze verloossen, an zu köln 
eng ausbildung als konschttherapeutin ze man! Duerno 
huet si nach eng zäit am lycée geschafft a schoul gehal, 
an awer och de schüler déi a schwieregkeete waren, iw-

wert de wee vu kënschtlerescher selbsterfahrung weider-
gehollef. An deemools, nom konschttherapiestudium, ass 
och d’buch “bilder und spiegelbilder” publizéiert ginn, 
ee réckbléck mat iwwer 400 fotoe vu kreatiounen, age-
deelt an déi respektiv kapitele vun der kënschtlerin hirem 
liewenswee.

Knapp 10 joer dono ass et natierlech intressant, a form 
vun engem klenge réckbléck ee bilan ze zéien, ze han-
nerfroe, wéi d’kënschtlerin sech haut gesäit! Virun enger 
rei joeren huet si decidéiert, nëmmen nach konschtera-
peutesch ze schaffen an de rescht vun der zäit esou vill 
wéi méiglech am atelier ze verbréngen. Zu houfelt, an och 
an aneren institutioune bitt si haut regelméisseg selbster-
fahrungsseminaire mat konschtherapie un. An natierlech 
stinn nach ëmmer ausstellungen heiheem an am ausland 
um programm. D’britt bernard wor ënner aanerem 2007 
op der biennale zu florenz mat dobäi, an d’lescht joer 
am “carrousel du louvre” zu paräis. well si net well ënner 
drock kreativ schaffen, reduzéiert si d’austellungen op 
ee minimum. Déi permanent “expo ardos” doheem am 
bauernhaus zu houfelt kann awer zu jidder zäit visitéiert 
ginn. Do stinn och ëmmer déi rezenste wierker, zeech-
nungen, uelegbiller, keramiken an assemblagen, éier se 
eraus an déi next expositioun ginn.

sécher ass et wichteg aus ze stellen, an op deem wee 
reckmeldungen ze kréien, mä fir d’britt bernard steet 
nach ëmmer de kreative prozess bei deem ee wierk ents-
teet, am mëttelpunkt! “D’liewen ass ee floss, an et “kënnt 
wat kënnt”, seet d’kënschtlerin, an et mécht wéineg sënn, 
iergendeppes no ze lafen, well sech souwisou alles vum 
selwen entwéckelt. sou huet si “duerch zoufall“ vrun en-
ger parti joeren a griichenland een alt haus kaf, a mat 
hirem mann restauréiert. Do wunnt si eng rei méint vum 
joer, schafft an hirem atelier, an hëlleft vun zäit zu zäit an 
der duerfschoul.
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Fir d’kënschtlerin heescht dat haut “zwee liewen” ze 
hunn, an déi dualitéit reflektéiert sech ganz dacks an hire 
biller. A wee sech d’zäit hëlt, déi biller op sech awierken 
ze loossen, dee spiert ganz däitlech, dass d’britt bernard 
näischt regrettéiert, zu kengem moment an a kengem vun 
hire liewen, nit a griichenland, an nit zu houfelt am éis-
lek!

email: 

 contact@britt-bernard.lu
web: 

 www.britt-bernard.lu
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