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De raym ass vrun allem de fotograf, dee léiwer mat der 
kamera an der hand schafft, as wéi iwwer sech sälwer 
zielt! Ëmsou méi glécklech wor et also, mam raym kënnen 
zesummen zu klierf an de päerdsställ ze sëtzen, a bei en-
gem gemittleche mëttegiessen iwwer dat ze potere, wat 
de kënschtler zanter bal engem halwe joerhonnert nit méi 
lass léisst. Zanter 1963 ass dat, wéi hie fir dee gepackte 
passage-examen vu senger giedel een alleréischte foto-
apparat geschenkt krut, eng kleng yashica! A mat där be-
geeschterung, wéi hie sech deemols an d’fotografie ge-
stierzt huet, hat hien och e puer joer drop dunn endlech 
d’geld zesumme fir sech eng éischt spijhelreflex ze ka-
fen, eng “pentax spotmatic”, fir direkt duerch d’objektiv 
ze fotograféieren! Dat si secher nëmmen detailer, ma 
déi dach awer hir wichtegkeet hunn, als éischt decisiv 
decisiounen op engem parcours, deen deemno wéi ganz 
aaneschtes hätt kënnen ausgesinn! Mat esou enger spijhel-
reflex wor d’fotograféieren eng gélleg freed, an de raym 
huet sech nit nëmmen dru ginn, ma och wéi besiess fotos-
zeidunge studéiert. Hie gouf member vun der “camera 
lëtzebuerg”, engem vun den traditiounsveräiner, wou de 
kontakt mat gudden a begeeschterte leit dee jonke foto-
graf nit nëmme weider bruecht, ma och a senger deci-

E puer gedanken iwwer di komplizéiert konscht, mat en-
gem fotoapparat dat ze weise, wat d’aën dacks nit méi 
gesinn!

Ween nach ni virdrun eng nummer vun der zäitschrëft de 
cliärrwer kanton am grapp sollt gehat hunn, ween also 
elo eng alleréischte kéier doduercher bliedert, deem geet 
et bestëmmt och duerch de kapp wéi all deenen aaneren, 
déi seng fotoen op dësem wee kennen a schätze geléiert 
hunn! Hei ass een um wierk, dee sech zäit hëlt, fir dat ze 
fotograféiere, wat mer meeschtens just nach esou halwer 
matkréie, wa mer alt nees zevill prësséiert duerch d’liewe 
rennen, an dowengster mol nit méi ronderëm äis kucken, 
an och nit méi gesinn, wéi dass d’welt, an däer mer lie-
wen, iwwerhapt ausgesäit!

Raymond clement schreift sech dee mann, deen zanter 
joer an dag fir de cliärrwer kanton fotograféiert an on-
vergiesslech momenter an der natur festhält, oder wéi hie 
sech ausdréckt, “biller mecht”.
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sioun confirméiert huet. Ma domadder net genuch, de 
raym huet an engems nach korrespondenz-course gehol, 
fir een heedegeld, am ganze 24 lektioune, mat 24 ver-
schiddene professeren, déi alleguerten an iwwer de post-
wee hirt spezialgebitt enseignéiert hunn. Den irving penn 
zum beispill fir moudefotografie, den alfred eisenstaedt 
fir reportagefotografie, an esou weider! Iwwer 30.000 
aler frang huet dat deemols kascht, woubäi de raym bei 
enger assurancegesellschaft grad just emol eng pei vu 
4.600 frang de mount hat. Et ass kloer, dass hie ganz 
fréi ganz besiess vun der fotografie muss gewiescht sinn. 
D’aufgaben, also d’fotoen déi fir dës korrespondenz-
schoul ze maache wore, sinn op münchen agescheckt 
ginn, a goufen da vu professionelle fotografe “verbes-
sert”, a commentéiert zréckgeschéckt, mat engem bréif 
dobäi vun enge véier oder fënnef säiten! Allerdengs, an 
no der lectioun dräizeng, ass op eemol näischt méi retour 
komm, wéi et schéngt hat de responsable fir de bureau 
hei an europa sech duerch d’bascht gemaach, an d’kees 
matgehol.

Dat sollt de raym a sengem enthousiamus awer nit brem-
sen, och wann hien am fong geholl ni een ofschlossdi-

plom vun dëser korrespondenzschoul krut! Parallel näm-
lech, an zanter dräi joer well, hat de raym fotoreportage 
fir den tony krier gemaach, an e ganze koup vun deene 
fréien opnamen aus den enn 60er fënnt een deemno haut 
an der photothéik vun der stad lëtzebuerg! 

De groussen “déclencheur” vun der passioun fotografie 
wor fir de raymond clement awer sonner zweiwel dem 
edward steichen seng “family of man”, déi 1965 an der 
stad am grousse musée gewise gouf. Wéi de raym aus 
där ausstellung erauskoum, wor et fir hien ee fir allemol 
kloer, dass et vun elo un d’fotografie sollt sinn, déi säi 
liewen dag fir dag géing bestëmmen! Nom premières-
examen hat hien dann och de wonsch, fir op essen an 
däitschland an d’fotosschoul ze goen! Ma d’eltere wo-
ren dogéint, mam argument, d’fotografie wier kee seri-
öse beruf, an hechstens eppes fir jonk leit mat flausen 
am kapp! Zum gléck wor do awer nach dem raym säi 
brudder, deen zu deem zäitpunkt bei der arméi wier, an 
do ee stage gemaach huet a geléiert gouf, doheem aus 
der kichen eng fonctiounsfäheg dunkelkammer ze man. 
Di béid bridder hu sech e puer biitercher ugeschaf, an 
ugefangen hir éischt fotoe sälwer z’entwéckelen. De stee 
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wor elo am rullen, an de raym sougutt wéi verkaf, zemols 
elo ganz vill leit ganz séier gewuer goufen, dass hei dee 
vu buerglënster wär, dee géing vun allem, a vu ville fotoe 
man!

Ma vun do, bis zu der semi-, an duerno der professio-
neller fotografie wor et awer ee wäide wee! Fir d’éischt 
koum den obligatoresche militärdingscht, dono eng éischt 
aarbecht op enger assurancegesellschaft, déi mol nit de 
mindestloun bezuelt huet! Vun do dann op eng grouss, 
national bank, an no enger zäit eriwwer op d’arbed, an 
zu gudder lescht dann als kameramann bei rtl. An ëmmer 
goung all frang, dee gespuert konnt ginn, an d’fotografie. 
Dat wor jo nit nëmmen eng deier affär, ma de raym wor 
längst bestued an och papp, an et goufen eng ganz parti 
prioritéiten, déi esou munnech aaneres an den hanner-
grond geréckelt hunn. Ween deemols nämlech fotograféi-
ert huet, deen huet an engem stéck missen investéieren, 
nit nëmmen a bessert équipement, ma natierlech och an 
e ganze koup saache, vun deenen haut der vill näischt 
méi wëssen. An d’dunkelkammer zum beispill, an entwék-
kler, a pobeier, an natierlech a filmer. 

Fotograféiert huet de raym deemols vrun allem leit, also 
portraite gemaach, bis dass hien 1970 op de wëlzer fes-
tival geschéckt gouf, fir fotoe vum duke ellington concert 

ze man. An och dëst sollt nees een absolut schlësselerlief-
nëss ginn, sou dass mer fir de bessere versteees-de-mech 
eng grimmel méi wäit mussen aushuelen. De raym wor an 
deem mooss vum “duke”, a senger musek begeeschtert 
a faszinéiert, dass hien iwwer all deem a während dem 
concert bal komplett seng aarbecht a säin optrag ver-
giess hat, nämlech fotoe mat zréck ze brengen! Réischt 
am leschten deel vum concert huet hie sech also op seng 
aarbecht konzentréiert, a probéiert eraus ze fanne, wéi 
dass den duke ellington wuel am beschten am bild fest 
ze hale wär. Dem raym wor opgefall, dass de museker 
seng leit mat den aën dirigéiert huet, hinne mat engem 
bléck am richtege moment den asaz ginn huet, a kaum 
bewegunge mam kapp gemaach, ma ebe just seng aë 
bewegt huet. Doroppper huet de raym sech also agestalt, 
an dee wichtegste vun deenen dräi portraiten, déi hie 
vun dësem concert gemaach huet, méi nit, sollt effektiv 
eng foto ginn, vum duke ellington sengen aën, déi an 
eng richtung kucken, iwwerdeems de kapp vum pianst an 
eng aner richtung gedréit ass!

Dësen jazzconcert, dëst evenement mat all senge facetten, 
an der ganzer magie déi musek kann ausléisen an eriw-
wer bréngen, zielt sonner zweiwel, a bis haut zum foto-
graf clement senge gréissten erliefnësser. Mat secherheet 
ass et och dat, wat alles gekippt, an op d’kopp gedréit 
huet! Fotoe vun engem museker man, während engem 
concert, di ganzen zäit d‘kamera vrun aën, mat engem 
film dra vu 36 opnamen, a jhust nëmmen drop gelauert, 
dass dee richtege moment do ass. Grad just giedeleg, 
sou dass d’musek op de gesiichtausdrock passt, oder 
dass deen, deen herno d’foto gesäit, sech am beschte 
fall virstelle kann, wat dass de museker grad zu deem 
ablack fir ee stéck gespilt huet. 

Wonschdenken, oder illusioun, eng saach vun der onméig-
lechkeet, oder fonctionnéiert all dat nëmme mat ganz vill 
fantasie? Dat muss wuel jiddereen erausfannen, dee sech 
op esou momentopnamen aléisst, an egal wéi dass de 
museker heescht, deen de raym vrun der kamera hat. Dat 
woren der am laf vun de joeren och ee ganze koup, an 
nit där mannster. Den charles mingus zum beispill, deen 
um findel ukoum, an do iwwerried ginn ass, dach owes 
bis mat an de melusina spillen ze kommen, éier hien den 
dag dono virugereest ass. An de mingus wor nit deen 
eenzegen, deen an dësem sall op der bühn souz! Ee 
mol am mount wor jo deemols jazzconcert, a clements’ 
raym huet se alleguerte mat sengem fotoapparat docu-
mentéiert a festgehalen. Dacks alt nëmmen zwou oder 
dräi opname vun esou engem concert, heiansdo manner, 
ma eben ëmmer och dowengst, well nit d’kantitéit, ma 
d’kalitéit vun deenen exklusiv schwaarz-wäiss opnamen 
deen eenzege critère wor! An déi kalitéit, déi onbewoss-
te complicitéit tëscht museker a fotograf, déi wor och 
réischt méiglech, nodeems de raym sech all kéiers, a bei 
all eenzelne concert nees op d’musek vun deenen age-
stalt hat, déi op der bühn gespilt hunn. Réischt dann huet 
och d’foto, déi sollt entstoen, dem moment an der ganz 
spezieller stëmmung entsprach. Aus dëse fotoen, déi am 
laf vun de méint a joeren entstane sinn, goufe verschidden 
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ausstellungen, zu lëtzebuerg an am noen ausland, an ee 
buch, «JAZZ - Impressions/Expressions». 

Bis ongeféier 1983 huet de raym quasi exklusiv schwaarz-
wäiss portraite gemaach, ma wéi hien dunn um festival 
zu berlin de miles davis fotograféiert huet, sollt hien dat 
och eng alleréischte kéier faarweg man. An et wor och 
zu deem zäitpunkt, wou hie, wuel éischter aus virwëtz 
eraus, probéiert huet landschaften ze fotograféieren. 
Schrëtt fir schrëtt, an zwar ëmmer neess deen selwechte 
bam, wann hie vun der aarbecht heem op buerglënster 
gefuer ass. Dëse bam huet de raym ëmmer neess mat de-
enen neie faarffilmer fotograféiert, aus alle perspektiven, 
mat alle méiglechen objektiver, zu all dages- a joereszäit. 
Dobäi koum de fotograf och ëmmer méi zur asiicht, dasse 
portraite vu leit genee sougutt landschafte sinn, wéi dass 
ee mat der landschaftsfotografie och ëmmer eng form vu 
portrait mecht!

A mat enger landschaftsfotografie, déi zwar selwer an 
der stad opgehol gi wor, fuesméindes moies ganz fréi 
d’objektiv vum pôle nord eriwwer op de plateau bourbon 
geriicht, hat de raymond clement eng weider, a wich-
teg etapp gepackt, nämlech d’internationale fotoamateur 
meisterschaft gewonnen, den éischte präiss op der welt-
meeschterschaft vun den amateurfotografen! Den thema, 
dee gesat wor, war “Wenn der Tag beginnt”, an dës 
eidel bréck, mat engem zimlech futisse stroossebelag, an 
d’vue op di eidel nei avenue am hannergond, an iw-
werhapt dee ganze bildopbau hunn de jury iwwerzeegt. 
Du goung et viru mat enger nächster goldmedaille um 
concours “Junge Fotografen zeigen Europa”, an de raym 
wor zeguttster doranner confirméiert, a sécher genuch, 
fir dass hie sech vun elo un och méi mat landschafte sollt 
befaassen!

A wat clements raym all di zäit virdrun, op den jazzcon-
certe well applizéiert hat, sech mat groussem respekt an 
der néideger discretioun fir säi sujet z’intresséieren, huet 
him natierlech och elo gehollef, bei der landschafts- an 
naturfotografie. An et wor him längst kloer, dass sech nit 
nëmmen d’a vum fotograf trainéiere léisst, fir “sujeten” ze 
“kucken”, ma dass sech de ganze kierper op d’ëmfeld 
an op d’natur astelle muss, deel dovunner muss ginn, fir 
dass eng opnam herno dat erëmgëtt, wat de fotograf am 
beschte fall dee moment muss gespuert hunn, wéi hien op 
den ausléiser gedréckt huet!

Fir de raym verleeft eng éischt approche erun un 
d’landschaftsopnam dann och bal ëmmer esou, dass hien 
an de bësch oder op d’gewan geet, an emol guer näischt 
mécht, ausser de kapp eidel ze kréien, a ronderëm ze 
kucken, ouni dobäi ze sichen. Dat fonctionnéiert zwar 
nit ëmmer, ma wann, dann ass och bal ëmmer eppes do, 
zum dackste souguer hannendrun, wou de fotograf nit hi 
gesäit. Säin ënnerbewosstsinn huet dann eppes an uecht 
gehol, ee gefill déif bannendran huet sech manifestéiert, 
ganz diskret vläicht nëmme, ma dach däitlech genuch, fir 
absolut onmëssverständlech an uecht gehol ze ginn. Fir 
ee, wéi clements raym, deen d’handwierk vun der foto-
grafie op de fangerspëtze beherrscht, ass dat ganzt also 
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vrun allem mol eng ëmsetzung vu stëmmungen, a wéi sou 
dacks am liewen huet een absolut onerwaart evenement, 
nämlech een autosaccident, him dunn de wee gewisen. E 
bësse wéi eng kur, eng “therapie”, huet hie sech d’éislek 
ausgesicht, fir fotoen ze man! Wuel och, fir sech op sech 
sälwer ze besënnen, aleng an der natur, an aleng an der 
“oppener” éisleker landschaft. Deemols huet hien nach 
mat der grousser, hëlzener kamera fotograféiert, mam 
balleg a mam schwaarzen duch, dat ganzt op engem zo-
litte stativ installéier. Eng vun de particularitéite vun deem 
apparat ass jo déi, dass de fotograf domadder d’bild, 
wat hien op eng fotoplack wëll fixéieren, op der kopp 
gesäit, verkéiert also. An dat brengt nees emol mat sech, 
dass de landschaftsfotograf, éier en op den ausléiser dré-
ckt, dat ganzt bild, de cadrage an den opbau genee am 
kapp huet, dass hie weess wat e wëll errechen, an herno 
op fotopobeier wëll hunn.

Déi fotografie wor natierlech eng ganz deier saach, sou 
dass een de sujet schonn huet misse färdeg fotograféiert 
gesinn, éier ee geknipst huet! Dat heescht, fir d’éischt 

kucke, sech zäit huele, waarde, bis dass d’luucht richteg 
ass, a bis dass vläicht déi wolleck, déi elo grad op dëser 
plaz um himmel steet, eng grimmel méi an déi, oder an 
déi aaner richtung gezunn ass. Eng gedoldsaffär, wou 
méi wi eng kéier d’rechnung dann awer nit opgeet, an 
de fotograf ëmsoss opgeriicht huet! Dat ganzt ass aller-
déngs och eng ausgezeechent schoul, wann et heescht, 
sech a gedold üben, an och emol kënnen eng défaite, 
oder eng kleng enttäuschung ewech stiechen. A wat kéint 
méi komplizéiert si, fir ee fotograf, wéi sech selwer als 
aufgab een dag an der natur ze verschreiwen, an owes 
just mat enger eenzeger foto heem ze kommen!

Fotografie ass deemno och eng confrontatioun mat sech 
selwer ... an ëmmer nees, mat senge méiglechkeeten, a 
bis un d’limiten, déi ee probéiert nach e stéck méi wäit 
no hannen ze réckelen. 

Heiansdo awer, sou clements raym, freet hie sech bei 
senger fotografie och hëllef, wann hie ganz aleng an 
der gewan steet, oder am bësch, wann d’luucht nit esou 
ass, wéi se soll sinn, wann de schied ze haart, oder 
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d’contouren nit schaarf genuch ginn. An déi hëllef, sou 
de raym, kënnt och meeschtens, vu wou och ëmmer, 
vun onsichtbare kräften, oder duerch de wëllen, duerch 
d’gedanken ausgeléist! Näischt fir mënschen, déi ratio-
nell denke, genee sou wéineg wéi zum beispill d’ausso, 
dass een herno, beim kucke vun enger foto, alt emol nit 
méi draus erauskënnt, dra gefaange bleift, deemno wéi 
dass de fotograf den opbau gemaach huet!

Fotografie, an der natur, dat ass donieft awer och dacks 
een “appel”, fir sech anzwuesch guidéieren ze loossen 
an do dann de motiv, oder dat richtegt liicht ze fannen, 
ouns dono gesicht ze hunn. An dat setzt nees emol eng 
grouss sensibilitéit viraus, gekoppelt mat flexibilitéit an 
toleranz, och vis-à-vis vu sech selwer. Nëmmen esou léisst 
sech di néideg gedold léieren, e bësse wéi an enger me-
ditatioun, déi dozou déngt, nei weeër op ze man a pied 
ze weisen, op deenen de fotograf nach nit gaangen ass. 
Déi receptivitéit ass natierlech och d’viraussetzung, wann 
et heescht am cliärrwer kanton, oder iwwerhapt am éis-
lek, opnamen ze man. Et ass eng landschaft, déi dem 
fotograf bannezech rou ofverlangt, an d’bereetschaft, nei 

perspektiven an nei asiichten zou ze loossen. Plazen zum 
beispill, déi een “op mécht”, wann een eran trëppelt, 
déi engem awer och energie a kraaft gi, wann ee se 
fotograféiert.

An all dat, wat sech nëmme schwéier a wierder faasse 
léisst, huet de raymond clement äis di leschte joeren ëm-
mer nees mat senge fotoe gewisen a virgefouert, ouns 
dass mer direkt an uecht huele, wéi mer an déi “biller” 
erageroden, dra ronderëm ginn, kucken, an äis wuel 
dobäi spieren! Di schéinste plazen huet hien op fotoe 
festgehalen, eenzel elementer erausgehol, grouss räim 
opgemaach, an äis gewisen, dass d’liicht am éislek een 
aanert ass. Et muss ee just probéieren domadder ëm ze 
goen, schlisslech “molt” de fotograf mat deem liicht. An 
am éislek besonnesch gär, well een d’sonn de ganzen 
dag gesäit, scho moies wa se hannerem horizont erop-
kraucht, éier ee se dann owes op där aanerer säit nees 
gesäit ënner goen. De kontrast dozou bidden di déif däll-
ten, an deenen ëmmer eng säit hell, an di aaner däischter 
ass, schied a liicht sinn dacks wéi mam lineal gezu, vun 
enaner getrennt! 

Do stellt sech natierlech iergend eng kéier erëm d’fro, 
op sech nit d’schwaarz-wäiss fotografie heiansdo besser 
géing eegne, fir konschtbiller ze man! Ma wee sech op 
clements raym seng fotografie aléisst, wee sech nit ze-
vill fest vu sengen eegenen opfaassungen ustrécke léisst, 
entdeckt elo schonn am kënschtler senger faarffotografie 
deen neie wee, deen hien amgaang ass ze sichen, do-
hinner zréck, wou deemols alles ugefangen hat, an der 
schwaarz-wäiss fotografie!

“Back to the roots”, oder een nei-ufank? Oder ass et een 
impuls vun der zäit, duerch eng technologie, der digi-
talfotografie, déi jo sou nei och nit méi ass. Et sinn nei 
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weeër an aaner méiglechkeeten, déi sech op dinn, ma 
dës konschtform, d’fotografie als ganzt, kann nit ännere, 
well se nun emol vum liicht diktéiert gëtt! An duerch den 
opbau vun der foto, dee sech souwisou nit nei erfanne 
léisst. Et geet een ëmmer op deem nämlechte wee an 
ee bild eran, wat méi oder manner déift kann hunn, a 
wat dowéngster keng onschärfte verdréit, op d’mannst 
nit am raymond clement senger fotografie! An da muss 
een natierlech och nees aus dësem bild eraus kommen, 
eng fonctioun vu fluchtlinnen, déi de wee weise kënnen, 
an déi d’ae souwisou dirigéieren, duer wou de fotograf 
de spectateur dirigéiert! An der landschaftsfotografie ass 
dat souguer vläicht méi liicht ze gesi wéi an engem por-
trait, an dach ass a bleift eng opnam, eng foto vun enger 
landschaft nawell ëmmer och ee portrait! A laang éier 
et d’fotogafie gouf, hu sech jo moler schonn zechdau-
sende mol domadder beschäftegt, an natierlech regelen 
erkannt, opgeschriwwen, a se op toile kontrolléiert a be-
wisen. An et si bis haut dës nämlecht regelen, déi fir de 
bildopbau an der fotografie gëllen.

A vun deem moment un ass et och méiglech, sech als 
kënschtler iwwer de wee vun der fotografie aanere 
matzedeelen, an deenen déi kucken dat ze weise, wat se 
selwer och kënnte gesi, wa se vläicht méi genee géinge 
kucken, oder sech dofir eng grimmel méi zäit géinge loos-
sen. An dann ass et scho bal nees verständlech, wa leit 
dem kënschtler ze verstoe ginn, dass seng fotografie si 
uschwätzt, si beréiert. An eigentlech ass domadder well 
och kloer, firwat grad just groussbild-fotoe vum raymond 
clement ausgesicht, an zréckbehale goufe, fir am spidol 
zu ettelbréck, oder an deenen zwee altersheemer zu clierf 
de mënsche bannen an deene gebäier d’impressioun ze 
ginn, op d’manst vum gefill, an iwwer de wee vun der 
fotografie e bësse vun deem ze genéisse, wat se an deem 
moment nit an der natur kënnen novollzéien. Fotografie 
fir ze heele, fir leit gesond an erëm frou ze man, dat 
bréngt clements raym op plaze färdeg, wou ee soss gro 
maueren, a laang däischter gäng gewinnt wor. 

De fotograf, op therapeutesche pied, well hien et versteet, 
d’liicht ze meeschteren, oder op d’mannst et anzefänken, 
dee prezise moment, wou et op ee bam, ee fiels, op ee 
blat oder op eng blumm fällt, aus engem bestëmmte wén-
kel, a mat grad just der richteger intensitéit. Dëst si secher 
nëmmen e puer vun de kalitéiten, déi aus dem mann mat 
der kamera ee kënschtler man, dee mat sengem hand-
wierksgeschir, mat sengem fachwëssen, a mat senger 
sensibilitéit aaner leit ka frou man. Dat huet sech zechmol 
ronderëm geschwat, an dat ass och gutt esou!

Deen allerwichtegste punkt, am raymond clement senger 
landschafts- an naturfotografie ass awer sonner zweiwel 
deen, dass souvill leit iwwer dës fotoen nees zréck fonnt 
hunn, an d’natur, a bei d’natur, fir sech z’iwwerzeegen a 
mat freed fest ze stellen, dass all dat tatsächlech esou ka 
sinn, an effektiv och an där pruecht, wéi de fotograf et op 
senge “biller” versteet ze weisen! 

An dass dee message nit nëmmen ukënnt, ma kloer ver-
stane gëtt, ass secher dee gréisste mérite vun dësem fo-
tograf, deen dem cliärrwer kanton dat zréckginn huet, 
wat esou munnecher een nit méi wosst ze gesinn oder 
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z’erkennen, nämlech ee gesiicht, dat richtegt gesiicht 
vum cliärrwer kanton ... sou wéi d’natur et am laf vun de 
joermilliounen, a wéi mat der axt an de schifer gehaen 
huet!

raymond clement
photodesign clement

1, rue du cimetière  l-6161 buerglënster
email : clementraymond@me.com


