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O sobie
Mogę codziennie powtórzyć moją 
mantrę – jestem szczęśliwa. I to wła-
śnie jest najważniejsze. Wszystko 
płynie z tego właśnie źródła. Na 
gruncie codzienności daje mi to 
poczucie siły i nadaje sens działaniu.

Myślę, że to ważne uczucie 
w kontekście tego, co tworzę dla in-
nych. Wierzę, że przedmioty mogą 
gromadzić energię, więc tym bar-
dziej biżuteria, która staje się często 
dość osobistym towarzyszem, po-
winna cieszyć i mieć w sobie dobry 
ładunek. Staram się, by rzeczy, które 
wychodzą spod mojej ręki, niosły 
w  sobie moje niezmienne poczucie 
szczęścia.

Poza tym powiem prosto: jestem 
mamą czwórki dzieci, strażniczką 
dużej rodziny i dużego ogniska do-
mowego. Zatem współtworzę materię 
o wiele bardziej skomplikowaną niż 
srebro. Ale to materia żywa i żwawa, 
dająca ciepło i silną podbudowę.

O inspiracjach
Inspiruje mnie muzyka. I światło, któ-
re tworzy klimat, pobudza wyobraźnię. 

Rozmawialiśmy z panią  
Kornelią Sus, artystką tworzącą 

ze srebra. Opowiedziała nam 
o sobie, o tym skąd czerpie 

inspiracje i jak powstaje jej 
srebrna biżuteria.

Srebrne
baśnie

Bardzo mocno działają na mnie 
emocje, baśnie i legendy, słowo pisane 
z polotem, niosące ze sobą nastrój, 
malujące obraz. Przekładam to na 
wizję. Może stać się ona rysunkiem, 
wierszem, luźnym zapiskiem albo 
projektem biżuterii. To rodzaj ulot-
nej impresji przekutej w materię.

O srebrze
Praca ze srebrem to kalejdoskop 
– od relaksu po ciężką, fizyczną ro-
botę, gdy palce są czarne od chemii, 
a skóra czasem nie wytrzymuje 
i pęka, rozwiewając na zawsze wspo-
mnienie wyhodowanych przez ty-
dzień dość schludnych paznokci. 
Jednak srebrne opiłki na dłoniach 
mogą wydać się świątecznym broka-
tem, jeśli odpowiednio wysili się wy-
obraźnię i jeśli kocha się to, co się 
robi. A ja to uwielbiam. Zmagania 
z projektami dają mi ogromną satys-
fakcję, gdy uda się dopiąć swego.

O warsztacie
W moim przypadku to dodatkowe 
biurko, gdzie staram się panować 
nad chaosem. Tutaj powstaje rdzeń 
projektów. Na dalszym etapie prze-
noszę się do kuchni, gdzie mam  

Kornelia Sus
www.artsus.pl



Pasje 

61

Biżuteria, którą  
tworzę, nie powstaje 
w tradycyjny  
sposób, jaki wyko-
rzystują jubilerzy, 
czyli przetapiania 
granulatu srebra, 
walcowania, wyko-
nywania elementów 
na bazie odlewów. 
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narzędzia i maleńkie stanowisko 
potrzebne do wypalania oraz luto-
wania. Biżuteria, którą tworzę, nie 
powstaje w  tradycyjny sposób, jaki 
wykorzystują jubilerzy, czyli przeta-
piania granulatu srebra, walcowania, 
wykonywania elementów na bazie 
odlewów. W moich projektach wy-
korzystuję tylko niektóre elementy 
tradycyjnej techniki jubilerskiej. 
W klasyczny sposób posługuję się na 
przykład lutowaniem i osadzaniem 
kamieni. Poza tym do wykonania 

moich projektów używam tak zwa-
nej glinki metalu. Brzmi tajemni-
czo? To  substancja, która składa się 
z  cząsteczek srebra, wody i cząste-
czek papieru. Ma konsystencję ela-
stycznej plasteliny, którą można 
dowolnie kształtować. Tak więc bi-
żuteria powstaje ręcznie, jest mo-
delowana kawałek po kawałku, 
rzeźbiona, kształtowana, by na końcu 
uzyskać swój prawie ostateczny 
kształt. Na tym etapie przypomina 
suchy, gipsowy, kruchy model.  

Praca ze srebrem to kalejdoskop  
– od relaksu po ciężką, fizyczną robotę, gdy 
palce są czarne od chemii. Jednak srebrne 
opiłki na dłoniach mogą wydać się  
świątecznym brokatem, jeśli odpowiednio  
wysili się wyobraźnię.

Następnie model taki trzeba wypa-
lić. I tutaj właśnie ujawnia się magia 
glinki metalu: woda odparowuje, 
papier spala się, a cząsteczki srebra 
łączą się ze sobą ściśle, dając na ko-
niec czyste srebro próby 999. Jeśli 
projekt tego wymaga, na tym eta-
pie przystępuję do pracy w tradycyj-
ny sposób, to znaczy przylutowuję 
niektóre elementy dodatkowe, na 
przykład cargę (srebrną taśmę obej-
mującą kamień) albo potrzebne 
uchwyty i mocowania. Na koniec 
szlifuję cały element, wyrównuję 
gdzie trzeba i wrzucam do oksydy, 
dzięki której srebro nabiera czarne-
go lub szarego wyglądu. Oksyda po-
zwala wydobyć rysunek i przestrzen-
ność form. Jej nadmiar trzeba zdjąć, 
by pokazać relief. Polerka, moja 
ukochana pracownica, wykonuje ka-
wał dobrej i mozolnej pracy na nie-
mal końcowym etapie. Przelewając 
stalowe drobne kuleczki wygładza, 
wybłyszcza i dopieszcza ostateczny 
wygląd biżuterii. Potem właściwie 
pozostaje już tylko nadanie ostatecz-
nego charakteru – dołączenie łańcusz-
ka, rzemienia bądź minerałów.

O tematach
Tematy i motywy przychodzą same. 
Czasem tuż przed snem i każą mi 
zwlec się z łóżka, mówiąc: zanotuj, 
naszkicuj, bo rano będziesz pamię-
tać tylko, że za długo spałaś. No to 
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się zwlekam. Zaopatrzyłam się 
w  szafkę nocną. Trzymam w niej 
szkicownik, żeby był pod ręką. Po-
mysły czasem mnożą się w nieskoń-
czoność. Pracuję nad jedną rzeczą, 
a w głowie, przy tej okazji, powstają 
wariacje na temat albo całkiem nowe 
wizje.

Lubię motywy baśniowe. Coś, co 
nadaje biżuterii charakter amuletu 
albo przedmiotu mogącego wzbu-
dzić emocje, poruszyć tę subtelna 
i  żywą nitkę sentymentu w duszy. 
Sama noszę niewiele biżuterii. A je-
śli już, są to właśnie przedmioty ma-
jące swoją historię bądź związane 
z  osobą, którą darzę uczuciem lub 
sympatią, a przede wszystkim mają-
ce dla mnie wartość sentymentalną. 

O kamieniach
Bywa tak, że zobaczę jakiś okaz ka-
mienia i już wiem, już widzę jego 
oprawę. Takie kamienie uwielbiam! 

Te ożywiające we mnie wyobraźnię 
i emocje. Kupuję je bez wahania, jeśli 
tylko mogę. Jeden z moich ostatnich 
niezwykłych nabytków to opal den-
drytowy, kojarzący się z zimowym 
dniem i trzy „leśne” labradoryty 
z gałązkami i słońcem w prześwicie.

O niepowtarzal-
ności
Nie tworzę rzeczy masowych. To 
wręcz niemożliwe przy użyciu tech-
niki, którą wykorzystuję. Takie jest 
zresztą założenie: by każdy egzem-
plarz był niepowtarzalny. Wzory, 
które czasem „powielam”, zawsze 
różnią się choćby drobnym detalem. 
Nie są to również produkty fabryczne, 
wygładzone i bezwzględnie idealne, 
choć staram się dopracować całość 
z niezwykłą starannością. Wykonuję 
też przedmioty na zamówienie. Je-
den z moich ulubionych projektów 
powstał właśnie na zamówienie 

Punktem wyjścia dla 
projektu naszyjnika 
stało się zdjęcie sateli-
tarne oazy z jeziorami 
Ubari. Jeziorem stał sie 
bajeczny ammolit.

męża znajomej, niezwykłej osoby, 
którą darzę ogromną sympatią. Kom-
plet biżuterii miał być romantycz-
nym podsumowaniem pięknego 
związku dwojga ludzi. Biżuteria 
miała także nawiązywać do wspo-
mnień z ulubionych miejsc podróży. 
Tak właśnie powstał naszyjnik „Ser-
ce Ubari” oraz bransoleta „Zaklęte 
drzewo”. Mają swą duszę w sercu 
Libii i pulsują rytmem tamtych 
miejsc. Punktem wyjścia dla projektu 
naszyjnika stało się zdjęcie satelitarne 
oazy z jeziorami Ubari. Gdy je zoba-
czyłam, od razu pomyślałam, że 
natura sama podała mi wzór na tacy. 
Jeziorem stał się bajeczny ammolit. 
Sercem bransolety natomiast stał się 
kawałek skamieniałego drewna. 
Niespodzianka się udała, wzruszyła 
i wzbudziła radość, a ja czułam się, 
jakby pozwolono mi dotknąć nie-
zwykłej więzi dwojga ludzi.

Kornelia Sus


