LUCI I KUBEN - Emosjonell intelligens i praksis

I mørket eksisterer det også farger, vi ser dem bare ikke.
Luci og Kuben skal belyse og løse samfunnsproblemer ved bruk av emosjonell intelligens.
Hvordan skal vi løse vår tids utfordringer, eller kunne stole på fremtidens teknologi når vi sliter med
å samarbeide? Nøkkelen er å se inn i oss selv, og på den måten forstå hverandre.
Vi har blitt opplært i at emosjoner er en privat affære, det er tegn på svakhet eller usikkerhet og skal
settes lokk på når vi må ta viktige avgjørelser. Samtidig er vi mennesker så styrt av våre behov og
følelser at det påvirker kommunikasjon, relasjoner, motivasjon og suksess. Gjennom emosjonell
intelligens setter vi erfaringer og empati i fokus for samarbeid og problemløsning. Samtidig skal
Kuben tilrettelegge for at ulikheter blir en styrke for innovasjon og nytenkning. Dette vil påvirke
motivasjonen og samarbeidsviljen til å løse konflikter fordi vi endrer på metoden for hvordan vi
jobber med problemer.
Utfordringene vi står overfor i dag er i stor grad rotfestet i egoisme, fordommer og maktkamp.
Hvordan vi skal forebygge dette er gjennom emosjonell intelligens, inkludering og å tilrettelegge for
at fremtidens teknologi utvikles på en etisk måte. Tenk deg om du kunne påvirke lyset og
fargespillet i Kuben på toppen av Oslo? Den interaktive teknologien, Luci, vil gjenspeile
menneskenes følelser og behov gjennom et spekter av lys og farger. Kuben er fasilitatoren for
samarbeid, kompetansedeling og handlingskraft. Toppetasjen vil være symbolet på empati og
tilhørighet ved å lyse opp bylandskapet. Det blir hovedstadens nordlys.
HVA: Kuben er en arena for mangfold, læring og ressurser. Toppetasjen er både en møteplass for
kultur og opplevelser så vel som interaktiv problemløsing, i tilknytning til teknologien Luci. Disse
elementene utgjør et helhetlig økosystem som påvirker hverandre, der publikum, deltakere og ulike
stemmer i samfunnet blir inkludert i beslutningsprosesser og prosjektarbeid.

Luci er teknologien bak Kuben, alltid ærlig og transparent. Det er et kompetansenettverk med
mennesker, med tilhørende nettside (luci.no) og applikasjon hvor de kan engasjere seg. Medlemmer
får daglig muligheten til å dele anonyme svar om deres personlighet, følelser og behov innen
universelle tema og problemstillinger. Luci i Kuben representerer individets, samfunnets og miljøets
helsetilstand ved å visualisere emosjonelle data og miljødata som fargespill på toppen av bygget.
Luci kan på sikt se mønstre og lære hva mennesker mener, føler og interesserer seg for, som vil
være verdifull data for fremtidens teknologi. Med Lucis visuelle og enkle kommunikasjon om vår tids
utfordringer, vil det være lav terskel for å delta og føle at du kan bidra med endring. Liten eller stor.
Luci sine samarbeidspartnere kan f.eks være SSB, Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) o.l.
MÅL: Vi skal skape en plattform for samarbeid og kompetansedeling for å forbedre helsetilstanden
til enkeltmennesker, samfunnet og miljøet.
METODE: Emosjonelle data kategoriseres jevnlig og tilgjengeliggjøres i Kuben og på luci.no. Her kan
vi og publikum se etter mønstre og trender i samfunnet, som danner grunnlaget for fokuset på
Kuben og hvilke utfordringer vi ønsker å belyse. På den måten samler vi Norges befolkning rundt
universelle temaer og et felles mål, på tvers av miljøer og kompetanser. De universelle temaene er
bindeleddet i mangfoldet. Problemstillingene som utarbeides vil fungere som det handlingsdrivende
elementet, og blir fordelt inn i årets og månedens/kvartalets problemstilling.

HVORDAN (Under vises hovedsakelig 2 praktiske eksempler delt opp i fargekoder)
1. Universelle temaer på agendaen: De mest aktuelle temaene fra datainnsamling i Luci og
interaksjon med mennesker på Kuben vies fokus.
❖ Årets tema: Feks. a) ensomhet eller b) klodens helse.

❖ Månedens tema: Feks. a) ensomhet blant asylsøkere, eller b) utrydningstruede bier.
2. Kurator og Ei-team (Ei = emosjonell intelligens): Relevante aktører inviteres til å kuratere
prosjektene med mål om opplysning, kompetansedeling og problemløsning. Ei-teamet følger opp og
rådfører prosjekt og kurator for å sikre at behov og emosjonell intelligens prioriteres.

Feks. kurator: a) Helsedirektoratet, The Human Aspect b) Norsk Miljøvernforbund, Bellona
Feks. innhold: infomøter, seminarer, kurs, workshops, kunst & kultur, konkurranser, arbeidsplasser.
3. Samarbeidspartnere: Relevante deltakere inviteres til å utarbeide prosjektet i samarbeid med
kurator. Disse deltakerne har innsikt og erfaring i de faktiske forholdene, og vil være en verdifull
ressurs for den empiriske og emosjonelle dataene vi samler inn. De hjelper oss å se flere sider av
saken. Feks a) asylmottak, lærere, Refugees Welcome, b) ByBi, Sabima, Geitmyra birøkterlag.
4. Kunst og kultur: Mennesker fra ulike miljøer med ulik kompetanse inviteres for å tolke temaet, og
gi sitt bidrag i det formatet de kan best. Formatene som blir representert skal i sin helhet stimulere
alle sansene. Feks. a) artist samler mennesker rundt musikkopplevelser, Sufi-muslimer forebygger

ensomhet gjennom dans og aktiv meditasjon, b) kokk lager mat inspirert av blomster og bier,
klesdesigner presenterer en kolleksjon inspirert av insekter.
5. Konkurranser: Vi ønsker å videreføre ånden KLP initierte gjennom denne idékonkurransen. Selv
har vi lært enormt mye, møtt mange inspirerende mennesker, og vi ser hvor mye en idekonkurranse
kan engasjere og aktivisere mennesker til å skape en endring. Konkurransene skal løse et problem
tilknyttet månedens eller årets tema som alle kan sende bidrag til via den digitale plattformen eller
ved at det utarbeides på Kuben.

❖ Vinnere mottar en fysisk lyskube som representerer evnen til empati og samarbeid, og
muligheten til å utvikle ideen i samarbeid med kurator eller andre aktører. Feks.

månedens stemme, årets ildsjel, årets forbilde.
❖ Bedrifter/organisasjoner i Norge som har gjort en konkret innsats for å løse
problemstillingen løftes frem og blir eksponert.
6. Synliggjøring: Lyskuber i ulike størrelser kan plasseres i hjem, på torg, skoler, institusjoner, og
arbeidsplasser rundt i landet. Det blir et symbol på emosjonell tilstand, trygghet og tilhørighet.
OM OSS
Vi og Very Agency representerer et kompetansenettverk fra kommunikasjons-, kultur-, teknologi- og
filmbransjen. Vi er ildsjeler som brenner for å skape endring. Våre prosjekter i arbeidslivet har samme mål:
empati for endring. Vi forener mennesker på tvers av mangfoldet for å stå sammen mot utfordringer, skape
positive og kreative løsninger i fellesskap, der mennesker drar hjem med en oppløftet og fornyet selvfølelse.
Vårt ønske med Kuben er å bygge en ny måte å tenke på, en ny måte å samarbeide på.
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