
BICHERWULL–
ET GEET EM D’BUCH

Walfer Autorenresidenz? Ënnert dem Titel versteet een d’Zesummen aarbecht, 
déi säit 2017 tëscht der Gemeng Walfer an de Cahiers luxembourgeois, där eelster 
Lëtzebuerger Literatur- a Kulturzäitschrëft, besteet. Zwee Lëtzebuerger Schrëft-
steller, déi an enger vun de Landes sprooche schreiwen, gi gefrot en Text zu der 
Thematik vun de Walfer Bicherdeeg ze verfaassen a presentéieren dësen an enger 
Rei vun ëffentleche Rencontere mam Publikum wärend de Bicherdeeg. Dëst Joer 
sinn d’Anja di Bartolomeo an de Jean Back ausgewielt ginn, fir un der Walfer 
Residenz deelzehuelen. De Ian de Toffoli, ee vun de Editeure vun de Cahiers 
luxembourgeois, huet mat deenen zwee geschwat: iwwert hir Geheimnisser beim 
Schreiwen, d’Inspiratioun an d’Roll vum Buch an der haiteger Zäit. 
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De Cliché vum Schrëftsteller seet, datt Der doheem an engem 
risege Koup Bicher wunnt. Sidd Dir Bichersammler? Stape-
le sech d’Bicher bei Iech doheem oder sidd Der scho beim 
E-Book ukomm?
ANJA DI BARTOLOMEO: Bei mir stapelen sech d’Bicher ganz ein-

fach aus deem Grond, well ech net esou dozou kommen, fir ze liese wéi 
ech mir dat wënschen. Glécklecherweis sinn se awer net iwwerall um 
Buedem verdeelt, mee an der schéinster Bibliothéik vun der Welt, déi 
ech vu menger Bomi krut. Dat bescht ass, datt ech se nach net ganz age-
raumt hunn, sou datt nach vill Plaz fir neier sinn. E Kindle hunn ech 
och, deen ass pink, permanent eidel a frustréiert. Awer 2020 gëtt alles 
anescht. Da liesen ech all déi Bicher, déi ech nach ëmmer wollt liesen. 
An de Kindle verkafen ech. 

JEAN BACK: Stëmmt leider bei mär. Op d’mannst zum Deel. Ech 
hu mer mat de Joren eng Bibliothéik zesummekaf, eng grouss Partie Bi-
cher iwwert d’Konscht, d’Fotografie an de Film. En Deel iwwert d’Ge-
schicht vu Lëtzebuerg an Europa. Spéider hunn ech de Stack vun der 
dräisproocheger Literatur aus menger Zäit am Escher Jongelycée ferm 
ausgebaut. A Richtung Klassik, grad ewéi mat zäitgenëssescher Litera-
tur, virun allem mat däitschsproochegen a Lëtzebuerger Wierker. Ech 
muss meng Bicher ëmmer grëffbereet hunn. Fir se ze liesen, natierlech, 
fir se ze richen, heiansdo, s’an d’Fangeren ze huelen a fir d’Recherche fir 
meng eegen Texter. Ech sinn also Sammler a Bicherschnoffeler a leider 
och Bichertässler. Hei an do e puer Bänn, déi ech nach net opgeschloen 
hunn um Fënsterbriet. Aacht Bicher op der Fotell, dräi um Teppech, 
zwee nieft dem Bett, fënnef um Schreifdësch asw. 

De gréisste Problem bleift awer dee vun der Uerdnung op den 
Etagèren: liicht hin an hier a ferm duercherneen, de Goethe nieft dem 
Mosebach, d’Alice Munro nieft dem Murakami, nieft dem Peter Weis 
an hannert dem Manderscheid. Et wär esou einfach: Géing ech mer 
dräi Nomëtteger Zäit huelen, wär geraumt. Nëmmen, ech froe mech, 
ob d’Sichen no engem Auteur a senge Geschichten net méi spannend 
bleift, ewéi den direkten, kalbliddeg séchere Grëff op déi richteg Plaz. 
E-Book? Keng Loscht. Ech sëtzen all Dag virum Schierm. Stonnelaang. 
Liesen ze vill oft um Handy. D’Ëmbliedere vun de Säiten an engem 
Buch bleift e besonneschen Ament, deen a kengem Kindle stécht.

Wat bedeit d’Buch an d’Liese fir Iech? Wat fir e Genre Buch 
liest Der am léifsten?
ADB: Liesen ass Zäit. Liesen ass Vakanz. Eng Paus vun allem. Eng 

Flucht. Net ëmmer eng positiv. Da briechen ech se of. E Buch ass fir 
mech extra. Als éischt richen ech et. Déi méi al richen am beschten. 

Liesen ass Zäit.  
Liesen ass Vakanz.  
Eng Paus vun allem. 
Anja Di Bartolomeo 

Ech muss meng Bicher 
ëmmer grëffbereet hunn. 
Fir se ze liesen, natierlech, 
fir se ze richen, heiansdo, 
s’an d’Fangeren ze huelen 
a fir d’Recherche fir meng 
eegen Texter. Ech sinn 
also Sammler a Bicher-
schnoffeler a leider och 
Bichertässler.
Jean Back 
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E bëssen no Tënt. E bëssen no Stëbs. Dat hunn ech gär. Fir mech gëtt 
et kee bestëmmte Genre, deen ech am léifsten hunn. Éischter déi, déi 
ech net esou gär hunn. Fantasy ass zum Beispill guer net menges. Dat 
ass mir einfach ze vill abstrakt an et geléngt mir net mech an d’Situati-
ounen eranzeversetzen. Ech hunn einfach kee Bezuch dozou. Eigent-
lech ass et d’selwecht wéi bei menge Liiblingsfilmgenren. Fir de Rescht 
hänkt et vu menger Laun of. Mol sou, mol sou.

JB : Bedeitung vum Liesen: sech net eleng ze spiere mat den Iwwer-
leeungen iwwer Gott an d’Welt an d’Zäit. Z’entdecken an ze léieren, wéi 
en Auteur aus sengen Iddien a Virstellungen, e Kostüm aus Buschtawe 
bitzt, esou präzis a schaarf um Knapp an esou verréckt poetesch gläich-
zäiteg. Dat gefält mer. Meng Virléift geet bei d’Fiktioun, oft bei de ma-
gesche Realismus, bei eng Mëschung tëscht Fakt an Erzielkonscht, bei 
gläichzäiteger, ironescher Distanz zu der eegener Persoun. Esou hunn 
ech de Gabriel Garcia Marquez entdeckt, de Murakami. 

Da war virun e puer Joer de Saša Stanišic eng Iwwerraschung fir 
mech. Säi Fallensteller gouf an enger Fernsehemissioun ervirgehue-
wen. Ech war scho laang kengem Auteur méi begéint, deen esou wit-
zeg, schaarf a voller Empathie geschriwwen huet. Iergendwéi erënnert 
e mech, mat der néideger grousser Distanz natierlech, un de Busch, 
deem seng satiresch Geschichten, besonnesch Eine kalte Geschichte aus 
Die Haarbeutel, mech ëmmer nees op en Neits begeeschteren.

 
An d’Schreiwen? Geet et Iech dorëms, wéi schonn aner  
Schrëftsteller et gesot hunn: Dat Buch ze schreiwen, dat Der 
gär géift liesen?
ADB: Schreiwen ass mäin Alldag. Et ass Kommunikatioun. Dat 

ass mäi Beruff. Ech hunn nach ëmmer geschriwwen. Mol méi, mol 
manner. Ech maachen et gär. An och net. Virun allem ass et impul-
siv. Nee, mir geet et net dorëm dat Buch ze schreiwen, dat ech gär 
géing liesen. Dat kéint ech guer net, mengen ech. Prinzipiell sinn ech 
einfach frou, wann et menge Lieser gefält. Wann si mir eppes dozou 
soen. Ech si zum Nodenke bruecht hunn. An ech freeë mech, wann 
ech een zum Laache brénge kann. Sou wéi d’lescht op der Liesung 
bei menge Frënn vun der Lëtzebuerger Amicale 
Rhein-Main zu Wiesbaden. Dat mécht mech méi 
frou, wéi dat perfekt Buch. 

JB : Wa mäi Buch gebonnen am Buttek läit, hat 
ech et gelies iwwert dem Schreiwen a geschriwwen 
iwwert dem Liesen an ech hat esou laang dru ge-
schafft, bis ech mer konnt soen: esou géings du et 
wëlle kafen. Et ass gutt, wéi et ass, an dësem Ament. 
Wat awer den nächsten Ament ass, dat weess ech net.

Dir gouft dëst Joer fir d’Walfer Residenz 
ausgewielt, dat heescht, Dir schreift en Text 
op Commande, mat ausgewieltem Thema. 
Wéi gitt Der do vir, wéi gestalt sech bei Iech 
esou en Exercice?
ADB: Ech sichen no menger Geschicht. Iergend-

wann taucht se op, heiansdo erëm ënner, munchmol 

Meng Virléift geet 
bei d’Fiktioun, oft 
bei de magesche 
Realismus, bei 
eng Mëschung 
tëscht Fakt an Er-
zielkonscht, bei 
gläichzäiteger, 
ironescher Distanz 
zu der eegener 
Persoun.
Jean Back

Mir geet et net 
dorëm dat Buch ze 
schreiwen, dat ech 
gär géing liesen.  
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net, mengen ech. 
Prinzipiell sinn ech 
einfach frou, wann 
et menge Lieser 
gefält. Wann si mir 
eppes dozou soen. 
Ech si zum Nodenke 
bruecht hunn.  
Anja Di Bartolomeo 
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fir ëmmer. Da waarden ech bis eng nei kënnt. 
Do kann et schonn emol passéieren, datt der e 
puer matenee kommen oder sech en Cours de 
route transforméieren. Wann et déi richteg 
ass, fänken ech u mat schreiwen an halen net 
méi op. Perséinlech sinn ech et gewinnt ënner 
Pressioun ze schaffen, wann een zum Beispill 
Krisekommunikatioun mécht, muss een direkt 
e passenden Text am passenden Toun parat 
hunn. Dofir fält mir op Kommando schreiwen 

net wierklech schwéier. Ech hunn dat éierlech gesot léiwer, wéi méint-
laang Zäit ze hunn. Wat méi e kuerzen Delai, wat besser.

JB : Op Commande schreiwen ass fir mech eigentlech kee Problem, 
wann ech d’Thema ënnert de Fangerneel spieren. Fir d’Residenz hat 
ech zwee Sujeten am Kapp: den éischten iwwer d’Demenz an de Ver-
loscht vun de Wierder an hire Bedeitungen. Ech hunn der Erzielung 
den Titel Wäissen Tiger ginn.

Duerno hunn ech mer eng zweet Erzielung iwwerluecht, Den 
Transmännchen, wou ech d’Bedeitung vum Wuert a vun der Schrëft 
ënnersträichen, andeems ech een eenzegen Ausdrock op enger wichte-
ger Plaz carrement ewechloossen. Dat féiert meng Figur derzou, fir 
sech senger komplizéierter Identitéit bewosst ze ginn a se zum Schluss 
z’akzeptéieren. Esou Erzielungen entsti meeschtens um Stéck, dat 
heescht, wéi bei Iesel oder Zalto Mortale muss d’Iddi klappen, zesum-
menhalen. Dann ass de Wee gezeechent. D’Texter däerfen net ausbël-
zen a musse präzis um Punkt bleiwen. All Wuert, dat net zum Fortgang 
vun der Geschicht bäidréit, all iwwerflëssegt Gebraddels gehéiert eraus. 
Hunn ech och alles musse léieren. Erzielunge sinn do e gudden Exer-
cice, well se méi handlech bleiwen a sech besser duerchliichte loossen, 
ewéi e Roman. Deen erfuerdert nach en aneren Otem an erlaabt och 
emol en Ausfluch an eng friem Gewan. 

Nennt mer e Buch, dat Iech markéiert huet a firwat.
ADB: Villette vum Charlotte Brontë. Ech hat eng Gripp an et war 

mer andauernd kal. D’Buch war méi effikass wéi eng waarm Decken. 
Dofir liesen ech och ëmmer klassesch englesch Literatur, wann ech 
krank sinn. Wierkt besser, wéi e Medikament. 

CAHIERS LUXEMBOURGEOIS
D’Texter, déi all Joer am Kader vun der Residenz ent-
stinn, ginn och an der Novembernummer vun de Cahiers 
luxembourgeois verëffentlecht a waarden dorop ent-
deckt ze ginn. D’Walfer Auteureresidenz ass an dësem 
Kontext gläichzäiteg en Hommage un de verstuerwe 
Walfer Schrëftsteller Nic Weber, deen och déi viregt 
Serie vun de Cahiers luxembourgeois geleet huet.  
cahiersluxembourgeois.lu

Wa mäi Buch ge-
bonnen am Buttek 
läit, hat ech et 
gelies iwwert 
dem Schreiwen a 
geschriwwen iwwert 
dem Liesen an ech 
hat esou laang dru 
geschafft, bis ech 
mer konnt soen: 
esou géings du et 
wëlle kafen.
Jean Back
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Vu datt ech awer wéi scho gesot ze wéineg liesen, plécken ech mir 
dacks kleng Saachen eraus. Sou sinn ech e Fan vum Ulrike Bail, deem 
seng präzis an afillsam, sensibel Sprooch ech absolut bewonneren. An 
dräi Wierder kann een dacks méi soen, wéi mat 500 Säiten. 

JB : Ee Buch, als nei Entdeckung, no Joerzéngten, muss ech ernim-
men: Den Ulysses vum Joyce. Net ze gleewen. E Buch fir d’Liewen. Hu 
mer et an enger schéiner, gebonnener Ausgab zu Berlin kaaft, déi ech 
net opschloen an déi nieft dem Täschebuch steet.

Als lescht Buch, wat ech gelies hunn, bleift mer dem Saša Stanišic 
säin Wie der Soldat das Grammofon repariert, am Gediechtnes. Wann 
eng Communautéit an engem Duerf e Fest feiert, well eng Toilette aus 
dem Gaart de Wee an d’Haus fonnt huet, a wann déi Toilette ageweit 
gëtt a wann de Stanišic dat esou formidabel a seng Sprooch kleet, weess 
ech net, ob ech soll laachen iwwert d’Komik vun der Situatioun oder 

kräischen iwwert d’Aarmut vun de Mënschen 
an deem Duerf. Wann een als Kand fësche 
geet, mam Vëlo, wann en e Wels aus der 
Drina zitt, wann seng Famill zu Višegrad 
sech am Keller vun hirem Héichhaus virun 
de Granaten a Sécherheet bréngt – bei esou 
Momenter doen sech Ofgrënn op, doen sech 
Himmelen op. Duerch seng Empathie fir seng 
Leit a gläichzäiteg duerch seng wonnerbar 
Fantasie an Eegenironie, déi ech zënter dem 
Fallensteller esou gär hunn.

Seng Wierder iwwert säi Grousspapp, de 
Slavko, seng Elteren, säi Meedchen, iwwert 
d’Noperen, déi duerch den opkommenden 

Nationalismus zu Bestie ginn, doen engem d’Aen iwwert de Bos-
niekrich a seng Ursaache méi wäit op, ewéi all Statistik, all Reportage 
op der Tëlee oder am Radio et kënne fäerdegbréngen. Dat ass d’Stäerkt, 
fannen ech, vun der Literatur.

BIO 
ANJA DI BARTOLOMEO
D’Anja Di Bartolomeo ass 
1978 zu Lëtzebuerg gebuer 
ginn. Säin éischt Buch, 
Exit Schattenkopf, ass 
2011 beim Verlag Op der 
Lay erauskomm. Enn 2017 
kruten seng Erzielungen 
Chamäleons den 1. Präis 
am Concours littéraire 
national du Luxembourg 
a si bei Op der Lay verëf-
fentlecht ginn. Am Fréijoer 
2019 sinn seng Erzielungen 
Nicht zu spät och bei Op 
der Lay verëffentlecht ginn.

BIO JEAN BACK
De Jean Back, 1953 gebuer, huet sech scho fréi mat der Fotografie, mam 
Zeechnen a mam Film beschäftegt. Hie war bis 2016 Direkter vum Centre 
national de l’audiovisuel (CNA). Säin éischte Roman Wollekestol, a Lëtze-
buerger Sprooch, koum 2003 an den Éditions ultimomondo eraus, wou och 
Mon amour schwein, eng Sammlung Kuerzgeschichten, 2008 verëffentlecht 
gouf. De Roman Amateur (2009) gouf am Oktober 2010 mam Europäesche 
Literaturpräis ausgezeechent. Duerno koumen Wéi Dag an Nuecht (2012) 
a Karamell (2014) bei ultimomondo, an 2015 Zalto Mortale, Trakl Blues 
(2017), eng Novell an däitscher Sprooch bei Kremart Editions eraus. 2017 
koumen Iesel, eng Erzielung an 2018 Kreuz und mehr, Reeserzielungen, bei 
Éditions Guy Binsfeld eraus. De Jean Back krut am November 2018 fir seng 
Kurzgeschicht european clouds, zesumme mam Gast Groeber, de Präis 
vum Europäesche Parlament.
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WORKSHOPPEN
KUERZGESCHICHTEN OP  
LËTZEBUERGESCH: ENG SPANNEND 
ERAUSFUERDERUNG
Schreifatelier am Walfer CAW mam Jean Back
Éischte Rendez-vous:
Sonndes, de 17. November 2019 vu 14 bis 17 Auer  
am CAW, Walfer, éischte Stack
D’Zil: Sech kenneléieren, iwwert d’Liesgewunnechte 
schwätzen, e puer ausgesichten Texter vu Lëtzebuerger 
Auteuren diskutéieren an analyséieren. 
Duerno: jidderee kann, wann e wëllt, eng konkret  
Mediequell (Internet, Musek, Foto, Film, Zeitung etc.) 
virschloen, déi en als Inspiratioun fir eng kuerz Geschicht 
(net méi ewéi eng Säit) wëllt benotzen.
Zweete Rendez-vous: 
(no engem Mount). Vu mueres 9 Auer bis an den 
Nomëtteg eran, am CAW, Walfer, éischte Stack.  
Den Datum gëtt zesumme festgeluecht.   
Déi geschriwwen Texter gi virgedroen an diskutéiert.  
Et gëtt och iwwert eng méiglech Publikatioun grad ewéi 
iwwert e Liesowend geschwat.
 Konditioun fir deelzehuelen:
•  Grondkenntnisser vun der geschriwwener Lëtze-

buerger Sprooch si vu groussem Virdeel
• maximal Unzuel vu Participanten: 10 Persounen
•  Umeldung bis de 14. November mam Betreff  

„Auteureresidenz Jean Back“ un bicherdeeg@walfer.lu 

#KEINEANGSTVORMSCHREIBEN
Die ultimative Schnipselchallenge –  
oder The Voice als Schreibatelier
Workshop mit Anja Di Bartolomeo  
am Samstag, dem 16. November 2019  
von 15 bis 17 Uhr im CAW, 1. Stock
Statt einem klassischen Workshop lade ich dich zu einer interak-
tiven Schreibchallenge ein. Worüber und mit welchen Worten du 
schreibst, entscheidet der Zufall. Was du daraus machst, ist dir 
überlassen. Die Katze im Sack, denkst du? Lass sie raus.
In meiner Challenge kannst du deine eigene Kreativität testen und 
auf die Probe stellen. Text mit Foto, Bild oder Ton verbinden – 
du wählst. Am Ende des zweistündigen Workshops werden die 
Ergebnisse von der Gruppe ausgewertet. Einen Gewinner gibt es 
natürlich auch. Und mit etwas Glück gelingt es mir sogar, einige 
Kollegen als Schreibbeistand zu organisieren.
Maximale Teilnehmerzahl: 15
Dein Alter ist egal. 
Anmeldung bis zum 14. November mit dem Betreff  
„Autorenresidenz Anja Di Bartolomeo“ an bicherdeeg@walfer.lu

Ech sichen no 
menger Geschicht. 
Iergendwann taucht 
se op, heiansdo 
erëm ënner, munch-
mol fir ëmmer. Da 
waarden ech bis 
eng nei kënnt. Do 
kann et schonn emol 
passéieren, datt 
der e puer matenee 
kommen oder sech 
en Cours de route 
transforméieren. 
Anja Di Bartolomeo 
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