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Nutida Svenskt Silver
Omstrukturerar sin verksamhet
Nutida Svenskt Silver firar 50 år i år. Det handlar om ett intressant om än turbulent halvsekel; men
konstarten har förändrats och vidareutvecklat sig en hel del bara under de senaste tio åren. Efter
temat Dåtida.Nutida.Framtida kommer vi att göra en stor utställning på Hallwylska museet den 12
september – 17 november 2013. En hel del aktiviteter tillkommer, för att belysa och analysera
konstarten/silversmide; exempelvis blir det intressanta föreläsningar, men även en del överraskningar.
Vi kommer dessutom att göra en stilig katalog. På flera sätt kommer jubileumsutställningen också
att bli ett första steg i en ny utvecklingsfas för föreningen Nutida Svenskt Silver – vi kan mycket väl
kalla det en kick-start för en ny livshållning.
Det är nog inte obekant att det är ganska tuffa tider för högtstående konsthantverk, vilket Nutida
och föreningens skickliga silversmeder tyvärr fått erfara under de senaste åren: ”alla” talar så
varmt om konsthantverkets pånyttfödelse, vilket i och för sig är sant; även om silverpriset gått upp
och det är kostsamt att arbeta med denna ädla metall så finner våra silversmeder sätt att hitta nya
och annorlunda uttryck i sitt hantverk. Men det är svårt att hitta intresserade köpare av samtida
silver- och metallsmide, vilket märkts i butiksverksamheten hos Nutida. Detta är bakgrunden till
att styrelsen för Nutida Svenskt Silver nu väljer att omstrukturera verksamheten. På grund av
sjunkande försäljningssiffror & dåliga tider väljer vi att avveckla butiksverksamheten: lokalen på
Arsenalsgatan i Stockholm stänger den 19 juni. Därmed försvinner även galleriet från den adressen,
men utställningsverksamheten fortsätter i en annan form. Och föreningen fortsätter att arbeta för
att stödja och stimulera svenskt smyckes- och corpus-smide av bästa och högsta kvalitet: vi har 50
smeder som medlemmar, där vi kan räkna in landets mest namnkunniga & intressanta konstnärer –
varav 43 av dem deltar i jubileumsutställningen på Hallwylska.
Vi menar att nya utmaningar väntar oss. Och vi tar dem! Konstnärligt sett befinner sig föreningen
& dess medlemmar inte i någon som helst ”formsvacka”; det är en allmän lågkonjunktur och svalt
köparintresse som påverkar vår kommersiella status. Det är därför vi väljer att just nu rekonstruera
hela verksamheten.Vi kommer att fortsätta att verka och synas; i början av året sjösattes Nutidas
nya hemsida (www.nutida.nu) som blir ett av naven i vår fortsatta verksamhet.Vi kommer att dyka
upp på andra arenor; i andra lokaler, i smedernas egna lokaler, på mässor och på oförväntade
scener.Vi helt enkelt vägrar att ge upp! Och varför skulle vi vara rädda? Nutida Svenskt Silver har
under sina 50 år överlevt två seriösa ekonomiska kriser och har även tidigare under en period
bedrivit verksamhet utan fysisk adress för galleri/butikslokal.
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