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STOLTE: Liisa og Paul Gude Deberitz er stolte glade for at norske smykkedesignere blir lagt merke til internasjonalt.

LiisaGudeDeberitz hosGalleri LGDhar
holdt påmedmetall hele livet, ogde-
signet sitt første smykke14 år gammel.

Smykker seg til su

Tekst og foto: Anine Gutubakken Byles
anine@ab-avisene.no

For halvannet år siden flyttet
Liisa både verksted og galleri til
Vollen, vis-à-vis Søstrene Sagen.
Der får hun ro til å designe
smykker i både gull, sølv og
bronse. Det hender det sniker
seg inn andre materialer også,
for eksempel gummi, og det var

nettopp en blanding av sølv og
gummi i armbåndet som sikret
henne designprisen under finale-
utstilling i Galleri Abate Zanetti
di Murano i Venezia. 16. august
er hun klar for Oslo Trend, da
skal fem av smykkene hennes på
catwalken.
– Det er veldig gøy, og jeg gle-

der meg til å returnere til Italia i
september der jeg skal stille ut på

Palakiss i Vicenza som er del av
premien for designprisen, fortel-
ler smykkedesigneren.

En sEiEr
Deberitz ble kontaktet av en
kunstorganisasjon i Italia som
spurte om de kunne inkludere
henne i deres artistgalleri. Det sa
hun selvsagt ja til. Det var også
dette som førte til deltagelse i den
internasjonale designkonkurran-
sen.
– Det var 72 påmeldte og 50

som fikk stille ut. Også vant du,
sier en tydelig stolt ektemann,
Paul Gude Deberitz.

– Det var et sjokk, og veldig
moro. Jeg var jo i utgangspunk-
tet bare glad for å bli stilt ut, for-
teller Liisa.
Armbåndet som vant hadde

hun brukt halvannen måned på
å lage. Ofte er det designproses-
sen som tar lengst tid for smyk-
kedesigneren.
– Det er en prosess som jeg

synes er veldig gøy, samtidig som
jeg blir helt gal. Jeg river meg i
håret og blir nesten et komisk til-
felle av en gal designer når jeg
holder på, ler hun.
Paul er involvert i Liisas smyk-

kedesign. Blant annet når det gjel-

der webside og sosiale medier. I
tillegg er han også styremedlem i
Norwegian Association of Jewel-
lery Designers, hvor også Liisa er
medlem. Begge er glade for at nor-
ske designere blir lagt merke til i
utlandet.
– Det er så mange bra smyk-

kedesignere, sier Liisa som selv
har solgt smykker til folk fra hele
verden, mye takket være sosiale
medier.

EgEn stil
Liisa startet som selvstendig smyk-
kedesigner i 2008, og design har
alltid vært en stor interesse.
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LANG PROSESS: Liisa Gude Debe-
ritz forteller at det er mye jobb som
ligger bak hvert smykke, helt fra
tegnebrettet til utførelsen.

VANT PRIS: Liisa Gude Deberitz ble
overrasket over at hun vant design-
prise. Hun designer alle smykker selv.

uksess

– Jeg vokste opp i Singapore
og kom til Norge som 15-åring.
På metallsløyden lagde jeg det
alle lager, nemlig et peissett.
Jeg aner ikke hvor det er nå, ler
designeren som har norske for-
eldre som jobbet utenlands. Det
har også gitt inspirasjon til smyk-
kene.
– Stilen på smykkene mine er

nok en blanding av nordisk enkelt-
het, men også preget av min stor-
byoppvekst. Den er mer urban,
og inspirert av Asia hvor man er
litt mer dramatiske. Jeg er glad i
bronse på grunn av fargen, også
liker jeg å blande inn ting som

gummi og steiner. Sølv er jeg glad
i fordi det er nydelig. Det er som
måneskinn som treffer havet, for-
klarer hun.
Hvilket smykke hun vil kalle

yndlingssmykket, er hun ikke i
tvil om.
– Det er laget av 10.000 bitte

små ringer som er satt sammen.
Det tok tid, og det tok på krop-
pen også. Jeg kalte det «utter
madness» da jeg holdt på med
det, nå heter det «Skjerfet». Jeg
kan ikke konkurrere med de store
på pris, men jeg kan konkurrere
på originalitet. Jeg lager kun mitt
eget design, påpeker Liisa.
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Askeravisen og Hafslund har som formål om å støtte organisasjoner og
lag som tilrettelegger aktiviteter for barn og ungdom.
Askerfondet deler ut 15.000 kroner til to heldige vinnere.
Søknadsskjema finnes på vår hjemmeside www.ab-avisene.no.
Søknaden kan mailes til fond@ab-avisene.no

Søknaden kan sendes per post til Askeravisen, Billingstadsletta 19A,
1396 Billingstad. Søknaden må være konkret og presis vedrørende hva
pengene skal brukes til. Søknader om støtte til generell drift og turer
vil ikke bli vurdert.
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