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Jelizaveta Suska

Smyckekonstnären Jelizaveta Suska var !" år 
när hon !#$% &yttade från Riga till Göteborg 
'ör att ta sin masterexamen på ()*, Hög-
skolan 'ör design och konsthantverk. I sina 
arbeten kombinerar hon material som till 
exempel limbaserad polymer, guld, halvädel-
stenar och marmor i de mest oväntade möten. 
Hennes intresse 'ör både natur och teknologi, 
synvillor och perspektiv'örskjutningar mani-
festeras i objekt som på en och samma gång 
tycks minimala och gigantiska.

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund! 
Text: Sara Michaëlsson! 
Foto: Peter Claesson
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" # $ % & '( # )'  * + * , ' ,  # $ $ # -  Liza som hon ofta kallar 
sig, är numera bosatt på landet utan'ör Hällingsjö med sin 
sambo och är 'ör till'ället 'öräldraledig. Sonen Simon 'öddes 
i mars !#!$. Hennes arbetsplats och ateljé är i vanliga fall på 
Konstepidemin, och det är också där vi stämmer möte. 

Berätta hur det var att komma till Göteborg och möta en helt 
annan verklighet än den på konsthögskolan i Riga, där du 
tagit din kandidatexamen !"#$.

– Jag kom med en enkelbiljett tre dagar innan terminen skulle 
börja, och hade egentligen ingen aning om vad som väntade, 
säger Liza Suska. Jag kunde ingen svenska och min engelska 
var inte heller särskilt bra. Det var litet tu+t i början, men 
sedan gick det bra. Jag hade gått fyra år på konstakademin i 
Riga, kandidatstudierna sträcker sig över fyra år, inte tre som 
här. Undervisningen och inriktningen skiljer sig också mycket 
åt. Jag hade valt metall som område, allra mest där'ör att det 
var det material och den teknik jag visste minst om från början. 
Men vår undervisning inkluderade också allmän konsthisto-
ria, ,loso,, psykologi, skulpturlektioner och mycket teckning, 
minst åtta klasser i veckan trots att det inte var huvudämnet. 
Mer som en klassisk konstakademi.

Vad var det som %ck dig att ta steget att söka dig någon 
annanstans&

– Jag hade turen att 'å en utbytesperiod under mina kandidatstu-
dier och kom till Hildesheim i Tyskland, där jag 'ör 'örsta gången 
mötte en mer samtida syn på vad smyckekonst kan vara. Start-
punkten behövde inte vara materialet i sig, det kunde lika gärna 
vara ett koncept, en idé eller vad det nu var som satt igång proces-
sen. Det blev något av en vändpunkt – innan dess hade jag känt 
mig litet inlåst i ett fack där jag inte ville vara. Det -orde att jag 
såg en väg framåt 'ör mig själv, men jag insåg också att jag måste 
söka mig utomlands 'ör att kunna fortsätta att utveckla mina 
egna idéer. Jag funderade på Tyskland, Storbritannien, Frank-
rike och Skandinavien, men det avgörande var faktiskt att den 
svenska ansökningsmodellen 'ör utländska studenter var tydlig 
och lättfattlig. Jag var överlycklig när jag kom in men oroade mig 
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Sidorna ..–/0, 
objekt ur serien 
Frozen Moment.
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över att mina språkkunskaper inte skulle räcka. Jag klarade inte 
riktigt den nivå av engelska som krävdes. När jag ringde HDK 
'ör att fråga om jag överhuvudtaget hade någon chans, sade de 
att portfolion var det viktigaste. Och jag blev antagen!

– Men det var ovant i början. Jag var van vid en mer gammal-
dags, kanske striktare och mer auktoritär undervisningsmodell, 
med detaljerad kritik av varje steg i arbetsprocessen och en 
mycket hårdare styrning av studenterna. Här var det tvärtom. 
En mycket större frihet och ett mycket större eget ansvar. Det 
tog ett tag att komma in i, liksom att lära sig att lita på sig själv. 
Jag ,ck vända mig till mig själv 'ör att 'å svar på frågorna jag 
ställde mig om mitt eget arbete. Undersöka var'ör jag -orde de 
val jag -orde. Min metod var att arbeta oavbrutet, nästan dyg-
net runt… Det ,ck till slut 'öljder 'ör min egen hälsa – numera 
'örsöker jag att hitta en bättre balans.

Om vi går ännu längre tillbaka – när blev du medveten om att 
konsten och konsthantverket var det sätt du ville uttrycka 
dig på&

– Jag tror att det har betydelse att min mamma är så skicklig på att 
teckna. Hon är mönsterkonstruktör – 'ör kläder – och brukade 
teckna och rita mycket med mig och mina syskon. Vi blev alltid 
lika överväldigade av hur hon kunde trolla fram något som var så 
verklighetstroget och levande med några 'å pennstreck! Jag gick 
några kurser i teckning och måleri som barn och lyckades sedan 
komma med i de eftermiddagsklasser i konst som fanns efter skol-
dagens slut. Jag minns att jag särskilt gillade när det var modelle-
ring och skulpturundervisning. Men jag har också alltid haft ett 
stort intresse 'ör naturvetenskapliga ämnen och tänkte 'örst att 
det nog var bäst att utbilda sig inom det området. Så jag läste bio-
logi på universitetet ett år. När jag så småningom insåg att det inte 
fanns särskilt goda framtidsutsikter i Lettland med den sortens 
utbildning, bestämde jag mig 'ör att trots allt söka in till konst-
akademin i Riga. Jag hade, parallellt med biologistudierna, -ort 
en massa konstprojekt vid sidan om. Någon behövde en teckning, 
ett porträtt eller hjälp med att designa ett 'öremål. Men jag är 
fortfarande mycket upptagen av naturvetenskap, medicin och ny 
teknologi och läser gärna litteratur och artiklar i de ämnena.



8382 Stenastiftelsen Årsbok 2022 Jelizaveta Suska

Det kanske faktiskt %nns spår av detta i din smyckekonst. 
Många av dina objekt 'ör tankarna till naturen. Eller rymden. 
Som 'öremål och miniatyrlandskap från andra tidsåldrar eller 
till och med andra planeter. Små rymdstenar och stalaktiter 
fast du i själva verket tillverkat dem med de mest oväntade 
kombinationer av material. 

– Vi dras nog alla mer eller mindre till naturens olika former, 
sedan beror det på vilket perspektiv man anlägger, genom vilken 
lins man betraktar den. Mitt favoritperspektiv är, ända sedan 
barndomen, Tummelisas! Jag älskade HC Andersens sagor och 
drömde om att vara liten som Tummelisa och 'å uppleva världen 
på det sättet – så mycket mer spännande och intressant än min 
egen verklighet. Det har fortsatt att prägla mig och jag 'örestäl-
ler mig hur det skulle vara att landa på en av mina broscher, liten 
som Tummelisa, och se det som ett fantastiskt landskap. 

Liza Suska plockar upp objekt efter objekt ur små lådor och 
placerar dem på en bänkskiva. Det är broscher i olika 'ärgskift-
ningar och nyanser, från skiraste rosa och blått till dovare, mör-
kare jordtoner. De ser ut som stenar men är .äderlätta när man 
lyfter dem. Där ,nns också några hängsmycken i tunna tvin-
nade kedjor, genomsiktliga när man håller upp dem mot ljuset. 

Berätta 'ör oss om dina smycken och tankarna bakom de 
ovanliga materialen. Hur har du gått tillväga och vad är det 
du har letat efter&

– Jag tror att det började som en tanke, ett 'örsök att 'ånga ett 
tillstånd och en känsla. De där stunderna av re&ektion och 
eftertanke när man är ensam med sig själv och sina egna tankar. 
Sedan utvecklades objekten till att bli ett slags rum 'ör minnet. 
För mig hör sten och minne samman. Stenar är något du lätt 
kan plocka upp längs stranden till exempel, och sedan bära med 
dig som ett minne av just det ögonblicket. Ett minne fruset i 
tiden, något plastiskt och 'öränderligt som sedan hårdnar till 
en solid, fast form. Just det här materialet, som ger en illusion 
av sten, har jag kallat Frozen Moment.

– Jag ville inte använda mig direkt av sten utan uppfann ett 
material som är mjukt och &exibelt att arbeta med så länge det 
är varmt, men som sedan stelnar och blir solitt, precis som ett 

HC Andersens saga om 
1ickan Tummelisa som 
sover i ett valnötsskal 
och en natt blir 
bortrövad av en padda, 
publicerades 2örsta 
gången 3/45. Original-
illustrat ionerna 6ordes 
av konstnären Vilhelm 
Pedersen. 

minne över tid. Jag tycker om att kombinera materialet med 
riktiga stenar, det skapar en intressant spänning mellan vad 
som är vad. Jag använder också kristaller, halvädelstenar eller 
mineraler som opal, ametist och lägger ofta till detaljer i guld 
i olika karat. 

Så hur gör du rent konkret 'ör att skapa den här stenliknande 
massan som ger en illusion av både tyngd och skörhet, men 
som i själva verket är lätt och motståndskraftig&

– Jag använder limpistol! Jag blandar den heta limmassan med 
olika 'ärgpigment, stenar, guld, krossad marmor, sand och så 
vidare och formar det så som jag vill ha det. Jag 'år vara snabb 
och 'örsöka se till att silikon,lmen jag använder inte fastnar 
eller att jag bränner mig. Det är en process som jag bara delvis 
kan styra över, det ,nns alltid något som är utan'ör min kon-
troll. Precis som med minnen.

– Mitt 'örsta projekt var med krossad marmor, efter det 
-orde jag ett med litet hårdare uttryck där jag använde kros-
sad magmasten istället. Resultatet blev något kallare, mörkare, 
kanske tyngre. Konceptet var det samma men det som kom ut 
var något helt annat. Jag vill inte skriva folk på näsan, det är 
upp till var och en att fylla objekten med egna betydelser och 
känslor. 

På bordet fram'ör oss %nns också några hängsmycken med 
tunna kedjor. De ser 'örst opaka ut, men när man håller upp 
dem mot ljuset skiftar 'ärgen och blir mer genomsläpplig. De 
hör till en serie du kallar Frozen in Amber. Vad kan du berätta 
om dem&

– Bärnsten är ett material som jag återkommit till i &era projekt 
och utformningar. För mig, och 'ör många som kommer från 
Östeuropa, är bärnsten oupplösligt 'örknippat med Sovjet-
unionen. Både min mormor och min mormorsmor bar metallin-
fattade broscher och långa halsband av blankpolerad bärnsten 

– det fanns, och ,nns, en mängd bärnstenssmycken i praktiskt 
taget alla de forna sovjetstaterna. Jag ville göra något som änd-
rade mina egna associationer, något som kunde ge materialet 
nya innebörder och konnotationer.
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! !!         Polerstål används "ör att långsamt 
och omsorgsfullt härda metallens yta, göra 
den slätare och ge den glans. Att använda en 
maskin vore mycket snabbare och enklare, 
men den nöter samtidigt ned och tunnar ut 
det känsliga materialet. Just detta verktyg 
är mitt "örsta egentillverkade, #ort under 
min tid på Konst akademin i Riga. För mig 
representerar polerstålet ett sätt att "örhålla 
sig till tingen och världen som jag vill 
"örsvara och värna om. 

Favoritverktyg:
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– Traditionellt värderas bärnsten efter sin storlek, sin klar-
het och de fossila lämningar som ,nns kvar i form av insekter 
och annat. För att kunna 'örskjuta betydelserna började jag 
helt enkelt ge mig på materialet på olika vis. Jag 'örändrade 
storleken genom att såga sönder det i mindre bitar, utplånade 
klarheten genom att 'ärga stenen och använde mig av tillägg i 
rött $" karatsguld, det som 'örr i tiden gick under namnet ryskt 
guld. Som kontrast lade jag dessutom i vissa arbeten till tunna 
trådar eller kedjor av bärnstens,ber som jag spunnit och tvin-
nat. Användningen av bärnstens,ber utvecklades 'ör ett tiotal 
år sedan på universitetet i Riga, jag vet inte exakt hur själva 
processen går till, men de hårtunna ,brerna innehåller en stor 
andel bärnsten. Det här blev mitt sätt att ge bärnsten ett nytt liv, 
nya laddningar. Befria det, om ni så vill. Det är också ett uttryck 
'ör min önskan att låta olika tidsåldrar, material och tekniker 
krocka och mötas. Ny teknologi sätts samman med fossila läm-
ningar från unge'är "" miljoner år sedan.

!"#( %ck du ett )*+,)+-residens och tillbringade ett halvår i 
Stockholm. Där fortsatte du att utforska ditt Tummelisa- 
koncept och tog det ytterligare ett steg. Kan du 'örklara litet 
mer vad det var du -orde och var'ör&

– Jag såg det som en chans att &ytta mig ut ur min egen lilla s'är 
och 'å nya perspektiv. /012/1-vistelsen var en fantastisk möj-
lighet att trä+a andra konstnärer, från andra discipliner och 
andra länder, i andra stadier av sin karriär och utveckling. 

– Jag ville också 'örsöka att 'örstå var'ör jag arbetade i just den 
skala jag -orde. Jag ,ck ofta frågan var'ör jag inte arbetade i 
större format – eller mindre – 'ör den delen. Men jag har hela tiden 
känt att det ,nns en storlek som är den rätta 'ör mig. I mindre 
format skulle arbetena tappa något, bli mer ointressanta, kanske 
till och med obegripliga. I större format skulle de bli 'ör högljudda, 
'ör aktiva och påträngande. Jag visste att det här var den skala jag 
skulle arbeta i, men inte var'ör. Det var en av de frågor jag tog med 
mig dit. Jag kände att det hade att göra med Tummelisa-perspek-
tivet och bestämde mig 'ör att 'örverkliga det fullt ut. Jag började 
helt enkelt skapa en VR-version av mina arbeten, där man skulle 
kunna landa och slå sig ner på dem, liten som Tummelisa!Objekt ur serien Frozen Moment.
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Hur gick du tillväga&
– Jag scannade en av mina broscher med %)-teknik och 'örsto-
rade det sedan i datorn och skapade en egen app. Jag använde 
mig av en litet äldre, billig teknologi, Google Cardboard, som 
gör att man i princip kan se vad som helst i 34, bara man använ-
der rätt applikation. Jag skrev till olika 'öretag som jag visste 
arbetade med spelutveckling, och till vänner som jobbade inom 
det 'ältet, 'ör att 'å råd. Svaret jag ,ck var att det borde gå att 
göra, men att de inte visste exakt hur. Jag kom till slut på ett 
eget sätt genom att använda ett gaming- eller spelprogram som 
jag egentligen inte visste hur det fungerade. På något vis lyck-
ades jag! Vad jag vet är det ingen annan inom smyckekonsten 
som har använt sig av 34 på det här sättet. 

Liza Suska plockar fram ett slags tittlåda av brun kartong 
och placerar sin mobil inuti.

– Vill ni testa? Tryck bara på knappen på ena sidan så hoppar 
ni till en ny plats.

Vi prövar och be,nner oss plötsligt i en oändlig stjärnrymd 
där broschen blir en gigantisk, svävande klippformation att 
röra sig över. Det är i alla bemärkelser svindlande. En lätt yrsel 
inträder innan hjärnan ställt om och vi återvänder till det lilla 
ateljérummet. 

Hur ser du på 'örbindelsen mellan Frozen Moment och det här 
projektet, som du kallar Micromégas, efter en novell från #(.! 
av den franske %losofen och satirikern Voltaire&  
 – På ett plan handlade det om att 'å svar på frågan om var'ör 
mina verk ser ut som de gör, om att återvända till och 'örverk-
liga barndomens fantasi om att bli liten som Tummelisa. Men 
det var också ett uttryck 'ör en utopisk längtan, en eskapis-
tisk &ykt via konsten. Jag brottas, som så många andra, med 
självtvivel och frågor kring om det jag skapar har någon bety-
delse och ens något berättigande i en värld som ser ut som 
den gör. Om det når dem som behöver det allra mest. Men 
jag tror samtidigt att det i dag är viktigare än någonsin att 
låta konsten 'å bli en motkraft, en sorts livlina, en hjälp att 
inte låta sig slukas av mörkret. Motstånd kan manifesteras 
på många vis.

Voltaires novell 
Micromégas från 
3.57 räknas som en 
av de 2örsta science 
8ction-berättelserna 
och beskriver hur två 
varelser från Sirius 
och Saturnus besöker 
jorden. Den 2örsta 
svenska översättningen 
kom ut 3.97, under 
den långa titeln Herr 
de Voltairs Micromegas 
eller Lill-Masse. Det 
är: om en, i hänseende 
til inwånarne på andra 
ställen, mycket liten, 
men i jäm!örelse mot osz 
grufweligen stor mans 
resor ifrån Sirius, genom 
Saturnus… 
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Jelizaveta Suska

Född :;<; i Riga
Bor och arbetar i Mörtsjöos och Göteborg

Du 'år snart möjlighet att skapa ett helt nytt sammanhang 
'ör dina olika verk, i den utställning med Stenastiftelsens 
stipendiater som öppnar på Göteborgs konstmuseum i bör-
jan av december. Det är ännu långt dit, men har du börjat att 
fundera på vad du helst skulle vilja göra&  

– Det ,nns en minimalistisk variant, en maximalistisk vision och 
någonting mittemellan. Jag har &era möjliga vägar jag skulle 
vilja pröva, men de har alla det gemensamt att de bottnar i en 
lust att skapa någon form av parallell, ,ktiv verklighet, som 
om vi hade 'ör&yttat oss till en annan planet eller till och med 
galax. Möjligheten att 'ör ett ögonblick bli demiurg och trolla 
fram en helt ny värld är lockande. Jag har alltid älskat science 
,ction och läser det gärna. Hur det kommer att gestalta sig vet 
jag inte riktigt än. En idealvärld, en dystopi eller någonting helt 
bortom kategorisering?

Vill du berätta litet mer konkret hur du tänker just nu, även 
om det kanske kommer att bli något helt annat som senare 
'örverkligas i Stenahallen? En viktig aspekt av Stenastiftel-
sens stipendium är just att ge konstnärer möjlighet att ta det 
där extra steget, våga full'ölja idéer som kanske inte kunnat 
genom'öras tidigare.

– Den minimalistiska versionen inkluderar någon form av högre 
podier med svarta spegel- eller glasytor, ett mörklagt rum och 
spotbelysning på de utplacerade smyckena.

– Men jag har också en idé om att låta växter bli en del av 
installationen, kanske i samarbete med Göteborgs botaniska 
trädgård, om det vore möjligt. En futuristisk, utopisk värld att 
&y in i, där smyckena skulle dyka upp och glimma till i mörkret 
mellan plantorna. 

– Det här är 'örstås än så länge bara drömmar och fantasier. 
Jag har också funderat på att använda vatten istället 'ör glas, att 
låta stora metallfat, som 'ågelbad unge'är, vara fyllda med vat-
ten och att smyckena skulle kunna &yta på en yta i mitten. En 
mer dystopisk vision är en idé om att låta dem omges av en massa 
skräp eller avfall, som exempelvis höga staplar av vita plastlock 
från mjölk'örpackningar. Vi 'år se vad det blir till slut.  
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