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Verklighetsflykt
Verkligheten vi lever i idag är präglad av pandemier, 
krig och en skenande klimatkris. Som en nödvändig 
överlevnadsmekanism för att hålla hoppet uppe f lyr  vi 
vår verklighet en stund för att drömma oss i väg till en 
plats där vi kan få känna glädje, ro, fantasi, förundran 
och återhämtning.



Nutida Svenskt Silver

– Kvalitet och konstnärlighet

Nutida Svenskt Silver är en grupp silver- och guldsmeder 
som arbetar brett och nyskapande. Vi har varit nutida 
 sedan 1963. Idag uttrycker vi oss i alla typer av material 
och tekniker. Vi skapar unika smycken, objekt och före-
mål i begränsade upplagor. Tillverkning sker i våra egna 
verkstäder. Samtliga medlemmar är utvalda av en gransk-
ningsjury. Vår ambition är att ständigt finna nya vägar och 
sammanhang för att möta vår publik.



Helena Sandström
To plant a garden is to believe in tomorrow

Min bästa verklighetsf lykt har alltid varit att läsa böcker. Jag älskar böcker av 
alla slag ! Att få dyka in i en annan värld och någon annans verklighet för en 
stund är underbart, och det är vilsamt att glömma bort sin egen för ett tag. 
Just nu läser jag mest faktaböcker av olika slag, allra helst böcker om växter, 
odling och natur, som också är ett stor t intresse. När världen känns för stor 
och orolig, är det skönt att zooma in på det lilla, lilla fröet och borra ner 
 händerna i jorden en stund. På min kolonilott tänker jag som allra bäst. 

      To plant a garden is to believe in tomorrow.

      – Audrey Hepburn

Material / teknik • Zinkplåt, etsning.

”





Åsa Elmstam
We can always dream

Som utställningsbeskrivningen säger – verkligheten vi lever i idag är präglad 
av krig, pandemier och en skenande klimatkris. 

Allting är skakigt skört, den biologiska mångfalden havererar, vi är inne i den 
6:e massutrotningen som går i en rasande far t till skillnad från de tidigare 
massutrotningarna. 2022 har i olika delar av världen varit det varmaste och 
torraste året på mellan 500 och 1200 år. Samtidigt har andra delar av världen 
fått förödande översvämningar. Nu visar sig klimatkrisen på allvar och sanno-
likt kommer matförsörjningen bli svårare och svårare i när tid, kanske även 
för oss i vårt priviligierade land. Våra utsläpp ökar fortfarande fast de måste 
minska,  så procentsatsen för hur mycket våra utsläpp måste ner varje år 
ökar hela tiden. Just nu ska de ner med 38% per år för att vi ska kunna följa 
Parisavtalet. Extremvädren som forskningen förutspått komma först 2080 är 
redan här i dag.
Jag kan rabbla upp hur många dystopiska fakta som helst, men emellanåt kanske 
det behövs ett rosa moln att drömma om en bättre värld tillsammans med.

Material / teknik • Al trä, koppar, persiennsnöre, utspädd akrylfärg. Snidat, 
 dremlat, lött, doppad i utspädd färg.





Josefine Davidsson
Kurragömma

Jag har gjort ett halssmycke i silver. Halssmycket är en berättelse om hur jag  
ibland f lyr verkligheten, ut i naturen. Skogen har alltid betytt mycket för mig, 
den har aldrig varit skrämmande, alltid trygg och lugnande. Jag ville göra 
smycket enkelt och lekfullt. Där f inns ekorren som springer omkring bland 
stammar och grenar, biet som surrar omkring, igelkotten som skyggt gömmer  
sig bakom ett blad och f järilen som f laddrar.

Smycket är en kurragömmalek, precis som naturen ofta beter sig.
Naturen fångar oss, leker med oss, får oss att glömma allt svår t för en stund.

Material / teknik • Silver. Sågning, smide, drivning, lödning.





Tove Knuts
Virkligen II

Halssmycket är en del av mitt projekt ”Pappa Lennart och Jag” där jag samarbetar  
med min döde far som var en duktig trähantverkare. Att den är med på en 
utställning med temat ”Verklighetsf lykt” är för att det räcker att byta ut en 
bokstav för att det ska bli ”Virklighetsflykt”, vilket relaterar till mitt ständiga  
virkprojekt som jag kallar ”Min Virklighet”. Att virka är för mig är att f ly 
verkligheten för en stund. Att gå in i något av ett meditativt sinnestillstånd. 

Material / teknik • Eneträ, pärlgarn, konstsilke, ull. Virkning.





Pernilla Sylwan
Samarkand

Samarkand är en gammal marknadsplats längs sidenvägen. Namnet har använts  
som en poetisk symbol för främmande platser, som man bara kan föreställa 
sig hur fantastiska de är. Jag tycker att bilden på min kanna i rosa motljus 
får den att påminna om ett drömslott eller någon mytomspunnen byggnad, 
kanske i en arabisk, ljummen natt.

I somras var jag på loppis och hittade en hel skokartong full med glasproppar 
till gamla karaffer som inte f inns mer. Min verklighetsf lykt består av att ge 
mig hän åt något som kan verka oviktigt. Att i valet av mina glasproppar ge 
mig ut på en formvandring som är som en stig jag aldrig vandrat förut. Genom 
skissarbetet kommer jag fram till en plats jag aldrig besökt, när resultatet blir 
något jag inte kunde föreställa mig att jag kunde hitta på.
Det är inte en praktisk kanna. Är det en kanna? Eller en vas? Eller bara ett 
konstigt föremål?

(När jag var ca 20 år insåg jag att min konsumtion skulle innebära minus för 
världen. Det bästa jag kunde göra var att ge mig ut i skogen och dö. Nu är 
jag drygt 50 år och hela världen gungar av krig och naturkatastrofer, men jag 
har ändå ändrat uppfattning. Det är viktigt att det f inns personer som inte 
bara tänker på sin egen vinning, som ser på världen med andra ögon än Putin  
och Trump och deras anhängare. Som Churchill sa under andra världskriget 
– utan kultur har vi inget att försvara. Det jag och andra kulturpersoner gör, 
har en subtilare nytta än skola och sjukvård. Jag är övertygad om att förundran 
och kulturupplevelser kan läka själar.)

Material / teknik • Silver, glas. Trycksvarvning, smide, lödning.





Ingrid Bärndal
Fånga drömmen

     Hoppet är det ting med f jädrar –
     som i själen f lyger upp –
     och sjunger sången utan ord –
     och aldrig – håller upp –

     – Emily Dickinson

Gränslösa tankar, drömmarnas frihet  – drömfångarens formvärld blev min 
inspiration till ett halssmycke med spår av spröda mönster på glänsande blad.

Material / teknik • Silver, oxiderat och anlöpt i grå och gyllenbruna toner. Präg ling, 
formning, lödning.

”





Sarah Hurtigkarl
The uncommon life of a fork
The uncommon life of a knife
The uncommon life of a spoon

Föremålen vi omger oss med är en del av våra liv. De bär på en känsla av vilka  
vi är. De def inierar oss, förkroppsligar våra känslor och våra upplevelser.  Ett 
liv är fyllt av intima relationer och objekten i vår närhet är en påminnelse 
och symbolik för dessa, de skapar en tröstande känsla av välbekant närvaro.   
I verken ser vi spåren av frånvarande föremål. Föremål som f lydde vardagen.

Material  • Koppar, MDF.





Magnus Liljedahl
Husdrömmar

Verket husdrömmar handlar faktiskt inte alls om husdrömmar. Det är en 
verklighetsf lykt i färg. Vad är en verklighetsf lykt? Drömmen om något annat? 
Leva i sin egen värld. Blunda och tänka på annat.

Min verklighetsf lykt handlar om färg. Jag är lite trött på den vita vardagen. Så 
därför f ick mitt verk en omgivning av färg, och själva verket är bestrött med 
cubic zirconia för att kunna spegla sin omgivning. Och det viktigaste av allt, 
jag hade skoj.

Material / teknik • Lackad MDF, Mässing, Cubic zirconia, Printad nylon, Laser
skärning, Printning, drivning, lödning.





Beata Alfredsson Grahn
Missa aldrig ett minne

Serien Missa aldrig ett minne är ett flyktförsök från den digitala verklighet som  
blivit en än större del av vår vardag de senaste åren. Föremålen i serien 
är på olika sätt besläktade, genom detaljer, format eller dimensioner, med 
 analog media, i det här fallet papper.

Jag intresserar mig för hur vi tar till oss och delar med oss av information och 
hur det i sin tur bidrar till utformningen av vår egen självbild. De senaste 
decennierna har detta förändrats drastiskt och det privata överlappar med 
det publika.
För mig handlar detta inte så mycket om ett ställningstagande för eller emot 
den utveckling som skett, utan snarare om en betraktelse av idén om det 
papperslösa samhället. I min verkstad blir de här tankegångarna till något 
lekfullt där jag släpper på kraven en aning och låter händerna tänka.

Missa aldrig ett minne: Ur anteckningsblocket
Material  • Silver, spritpenna. 

Missa aldrig ett minne: Ur pärmen
Material / teknik • Silver, drivning.

Missa aldrig ett minne: Ur minnet
Material / teknik • Silver, drivning.





Christine Ramel
Klättervägg

Livet tar sig olika vägar och vi möter både motvind och medvind på vägen.
Om vi vågar utmana oss själva och tar oss upp på livets klättervägg fylls vi av 
mod, inre styrka och vinner livet.
Känn pirret av höjden.
Kom så klättrar vi !

Material / teknik • Silver, turmaliner, spineller. Smide.





Niklas Ejve
Bronsskål med fyrkantsrör och spröt

Material / teknik • Brons, diameter 32 cm, skålens diameter 17 cm, höjd 12,5 cm, 
vikt 465 g. TIGsvetsad.

149 kvadrater 20 x 20 mm med stansade hål 4 x 4 mm, 0,5 mm bronsplåt,
149 bitar fyrkantsrör 4 x 4 x 15 mm, brons,
149 lock till rören 4 x 4 mm med borrat hål 1 mm, 0,5 mm bronsplåt,
114 spröt 6 cm långa, 1 mm bronstråd. 





Annika Dævel
Vas i rörelse • Havsdröm

Att släppa taget och sväva iväg, 
utan mål,
med en lustfylld känsla.

Vas i rörelse • Material / teknik • 925 silver, måsf jädrar. silversmide, stomlödd, 
driven, planerad, polerad, vitkokad, kratsad.

Havsdröm • Material / teknik • 925 Silver, kork, havsväxter. Gjutet och monterat 
ansikte.





Karolina Hägg
Dagdrömmar

Motiven till dessa broscher är olika djur som dagdrömmer. Dom drömmer 
sig bort till en annan plats, funderar på sin framtid, önskar framgång och 
lycka, önskar att vara något de inte är eller på en plats någon annanstans.

För ungefär två år sedan började jag emaljera. Till en början handlade det 
mest  om att jag var nyf iken på tekniken och att jag ville få in mer färg i mina 
arbeten. Jag läste på, köpte utrustning och började öva. Jag insåg ganska 
snabbt   att själva processen att jobba med emalj passade mig väldigt bra, stor 
noggrannhet och koncentration blandat med ett mått av impuls och över-
raskning. Just nu känns arbetet med emalj lite som nån form av meditation, 
eller kanske verklighetsflykt. Oavsett så tänker jag på emalj nästan hela tiden. 
Emaljen kräver totalt fokus och jag har insett att jag älskar att försvinna iväg i 
det och att det dessutom ger mig både lugn och energi samtidigt.

Material / teknik • Emalj, koppar, silver. Emaljering.





Filip Palmén
Monolith

Den rigida formen är en bokstavligen för tryckt kropp, pressad från alla håll 
f ör att effektivt passa in i en mängd. Det yttre trycket får den att spricka, 
påtvingad  en funktion som leder till en egen, med ett blottat inre. Smycket 
uppnår en värdering genom att plockas från skulpturen: att bryta sig loss 
och f inna  ett nytt sammanhang. 

Material / teknik • Sterling silver. Skulptur, g jutning och smide.





Pamela Wilson
Vermicelli Uno • Vermicelli Due

Måltiden har i alla tider varit en form av verklighetsf lykt där man träffas, 
umgås och kopplar av. Mina smycken ”VERMICELLI UNO” och ”VERMICELLI 
DUE” är hyllning till pastan som funnits i olika kulturer under år tusenden. 

Vermicelli Uno • Material/teknik • Silver, plast, akryl, glaspärlor, bergkristall och 
bladguld. Plastskivor trädda på tråd.

Vermicelli Due • Material/teknik • Silver, plast, akryl, glaspärlor och bergkristall. 
Plastskivor trädda på tråd.





Maria Börjesson
Ringar • Verklighetsflykt 1- 6   

Jag bef inner mig i en verklighet jag inte vill vara i
Mitt land är i krig
Främmande makt f lyger över min stad och bomber faller i närheten
Min vardag är i spillror
Jag har inget jobb att gå till
Jag har inte längre något hem
Min familj är på f lykt
Min släkt är splittrad

Var f inns min framtid
Finns den alls
Var
När
Hur

Mina ringar under temat verklighetsflykt beskriver människor i situationen som 
jag beskrev ovan. Inte för att jag har någon erfarenhet. Jag kan naturligtvis 
inte på något sätt rätt beskriva hur det verkligen är. Bara bygga min egen bild 
av hur det kan vara.

Hur illa det än är måste man hitta något att tro på. 
Ringarna står för hopp.

Man måste hitta något som ger styrka.
Ringarna är sargade inte perfekta men de står för den inneboende kraften 
som vi har om vi letar efter den.

Framtiden ska bli vacker!
Ringarna är idag mörka, missfärgade eller delvis blanka. Med din hjälp att bära 
dem kommer de att ändras. Nötning kommer ge dem mer glans och/eller ge 
dem nya färger. Det är din vardag som bestämmer men de kommer, tillsammans   
med dig, gå mot en ny framtid.

Det är min förhoppning att din framtid blir underbar!

Material / teknik • Silver, koppar, mässing och guld. Etsning, bockning, oxidering.
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