
Presentasjon av vinnere 



VINNERE AV SRF KUBEN 2022 KATEGORI: STUDENT/ELEVARBEID

STUDENT: DIDRIK RØBERG, FAKULTET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN
TITTEL: LIVE VJ-SET

Oppgave: Prosjektet omhandler å utvikle det visuelle aspektet av Niilas sine liveshow til en 
audiovisuell konsertopplevelse. Målet med prosjektet er å skape en symbiose mellom musikken 
og det visuelle universet der Niilas er herre, basert på hans samiske tilhørighet. 

Løsning: Det visuelle konseptet henter sin inspirasjon fra naturens skrift. Dette omhandler 
måten de fysiske lovene blir manifestert på i naturen. Ref. sprekker, lyn, vegetasjon, og 
lysfenomener. Ved å plassere Niilas i midten foran back-droppet på konserter vil hans figur og 
det visuelle jobbe sammen for å bygge ham opp som en mytisk skikkelse i hans eget Niilas-
univers. 

Juryens kommentar: Vinneren setter flere sanser i spill, ved bruk av ny teknologi. Dette 
skaper en opplevelse av kultur og flerdimensjonalitet som kommer tett på publikum. 



VINNERE AV SRF KUBEN 2022 KATEGORI: ANNONSE

BYRÅ: TRY
TITTEL: ”UIB FORSKNINGSBRAGDER”
KUNDE: UNIVERSITETET I BERGEN

Oppgave: Høsten 2021 feiret Universitetet i Bergen 75 år. For å markere jubileet til universitetet 
i vest, løftet vi frem flere av UiBs forskningsbragder i en større kampanje. Én av disse bragdene 
var forskningen professor Trond Markestad og teamet hans gjorde på krybbedød tidlig på 
90-tallet. I flere tiår trodde man at nyfødte barn skulle sove på magen, men dessverre så 
resulterte dette i et skremmende høyt antall krybbedøds-tilfeller. 

Løsning: Det var ikke før forskerne ved UiB fant ut at nyfødte heller skulle sove på ryggen, at 
vi klarte å snu statistikken. Denne bragden fortalte vi om med en interaktiv print-idé, hvor du 
som leser kunne hjelpe en baby over på ryggen ved å fysisk vende om siden. Annonsen ble 
trykket i BA, BT og VG Helg.

Juryens kommentar: En god idé, godt tenkt og vel gjennomført. Juryen er imponert over dualiteten 
i annonsen og bruken av mediets muligheter.



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: APRIIL
TITTEL: FEMISID (UTT FEMISID)
KUNDE: FOKUS

Femisid. Drap av kvinner kun fordi de er kvinner. Et globalt problem som rammer opptil 300 
000 kvinner i året. Men i Norge er dette ordet fortsatt helt ukjent.

Dette ville den veldedige kvinneorganisasjonen FOKUS ha hjelp til å endre på, i sin årlige 
16-dagerskampanje. Vi kokte det ned til en oppgave: Introdusere FEMISID som et ord i Norge. 
For det er på tide å bruke riktig ord - også her i landet. Hvordan kan vi ellers snakke om et 
problem, om vi ikke har et ord for det?

Idearbeid og produksjon ble gjennomført utelukkende med kvinnelig stab. 

Juryens kommentar: Ikke bare klarer teksten å skape følelser, den utvider også vårt ordforråd 
og belyser en problemstilling som ofte blir holdt skjult i samfunnet. En sterk og verdig vinner.

KATEGORI: TEKST



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: THESE WAYS
TITTEL: IDENTITET FOR THESE WAYS
KUNDE: THESE WAYS
These Ways trengte en visuell identitet som gjenspeiler den mystiske knivseggen de 
balanserer på: Ikke streit eller rar, men streit OG rar — knallhard forretningsforståelse og 
kreative vibrasjoner oppi samme gryte.

Vi kuttet grønnsaker, stekte løk og rørte rundt helt til denne suppemetaforen falt sammen, og 
det steg opp en tydelig men mangefasettert profil med både press i buksene og malingsflekker 
på skoene.

Juryens kommentar: Juryen ble imponert over hvordan flere ingredienser skaper et helhetlig 
uttrykk for både det streite og rare. En nykommer som er fult på høyde med de etablerte.

KATEGORI: ÅRETS NYKOMMER



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: THESE WAYS
TITTEL: MODI - ER DU MODIG ELLER MOODY?
KUNDE: HELSE BERGEN OG BERGEN KOMMUNE

Bergen kommune, Helse Bergen ønsket å lage en digital psykologisk intervensjon som skulle 
redusere symptomer på angst hos ungdomsskoleelever, og fungere som et godt verktøy for 
terapeuter i samhandling med bruker. 

I dette prosjektet har vi brukt Design Thinking som metodikk, herunder innsiktsarbeid (research, 
intervjuer og observasjon), workshops, konseptutvikling, prototyping og brukertesting. Appen 
er under stadig utvikling og bygges basert på godkjent prototype og kommunikasjonskonsept. 
Den inneholder informasjon, tips, selvhjelp, chat med kvalifisert helsepersonell og gamifisering 
av oppgaver.

Juryens kommentar: Juryen falt for hele konseptet og ikke minst gjennomføringen, fra innsikt 
til sluttprodukt. Måten tjenesten er tilpasset målgruppen med både innhold og design gjør at 
det blir et godt verktøy for barn og unge.

KATEGORI: TJENESTEDESIGN



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: SØLVREV
TITTEL: AURORA - CURE FOR ME
KUNDE: AURORA MUSIC / DECCA RECORDS / GLASSNOTES RECORDS

Vi fikk i oppgave fra Aurora å lage musikkvideoen for låten “Cure for Me”. Låten ble inspirert av 
debatten rundt homoterapi, og ble laget som en hyllest til alle som skiller seg ut og opplever 
hat og diskriminering for å være den de er. En av føringene var at videoen bl.a skulle være 
inspirert av Queens “bohemian rapsody” med referanser fra Tim Burtons Alice in Wonderland 
mm.

I lys av låtens energi ønsket vi å skape en video hvor Aurora kunne uttrykke seg fritt, lekent 
og nærmest rebelsk. Videoen er sett over 17 millioner ganger og har blitt hyllet av fans over 
hele verden!

Juryens kommentar: Juryen trekker frem en fantastisk koreografi og oppbygging gjennom 
hele filmen. En tydelig hyllest til alle de som skiller seg ut og opplever hat og diskriminering.

KATEGORI: FILM



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET
TITTEL: UVENTET BEFRIENDE
KUNDE: KULTURHUSET

Ved å ta i bruk teknologiske verktøy har vi laget et generativt designsystem. Resultatet er 
en nyskapende, distruptiv og sjangerfri visuell identitet som stadig beriker oss med originale 
kombinasjoner. Bokstavene blir påvirket av lydbølger i ulike frekvenser. Bokstavene er basert 
på en lik grid for å opprettholde noen former for kontroll. For oss som designere var det både 
befriende og utfordrende å gi slipp på regler og personlige meninger om estetikk. Her har 
vi ikke bare utfordret teknologi og kunde, men vi har også utfordret rollen som designer i 
et generativt designperspektiv. Nye tanker rundt typografiske regler, lovløshet og generativ 
kreativitet skaper sin egen stilart og nye rammer for hva design er og kan være i 2022.

Juryens kommentar: Juryen er imponert over hvordan et levende design-system ikke bare 
bidrar til, men også er selve identiteten. En kreativ løsning som skaper en egen stilart og nye 
rammer for hva design er og kan være i 2022.

KATEGORI: MOTION GRAPHICS/ANIMASJON



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: APRIIL
TITTEL: DÅRLIG VANE
KUNDE: SKYSS

Å ikke se seg for før du krysser Bybane-sporet, er en dårlig vane. Så hvordan endre en dårlig 
vane?

Kontakt bandet Dårlig Vane. Sammen med dem, laget vi et TikTok-univers med egen låt, 
koreografert dans, konkurranser og how-to-musikkvideo. Slik engasjerte vi den vanskelige 
målgruppen, ungdom 13-19 år, i noe så kjedelig som trafikksikkerhet. En kampanje helt på deres 
premisser, fortalt med hakket mer ‘streetcred’ enn mamma og pappa, (og den fylkeskommunale 
oppdragsgiveren).

Juryens kommentar: Juryen er imponert over hvordan aktøren har fått et seriøst budskap til 
å bli dansende enkelt. Dette er en vinner du bør se deg begge veier for.

KATEGORI: SOSIALE MEDIER



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET OG NETLIFE
TITTEL: FRENDE.NO
KUNDE: FRENDE FORSIKRING

Oppgave: Hvordan gjør vi nettsidene til Frende lettere og mer menneskelig?

Løsning: Det ble bygget et modulært designsystem basert på den visuelle profilen som ivaretok 
de strengeste kravene for universell utforming og fokuserte på å gjøre brukeropplevelsen så 
effektiv som mulig; “Kortest vei i mål” ble ledestjernen for alle brukeroppgaver.

Brukeropplevelsen ble optimalisert ved å forenkle prosesser, slette overflødig informasjon og 
visuelt bygget for at innholdet skal være enkelt å både “skanne” og lese.

Juryens kommentar: Juryen anerkjenner at det har blitt lagt ned et stort stykke arbeid i 
utarbeidelsen av nettsiden, som ivaretar profil men også brukeren. Juryen er forsikret om at 
dette er en sikker vinner.

KATEGORI: WEBDESIGN



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: OVERHAUS
TITTEL: HALLEN 
KUNDE: ÅLESUND RULLEHALL (HALLEN), SPAREBANKEN MØRE
Ålesund Rullehall er et frivillig dugnadsprosjekt satt i stand av skatere selv, i mangel på en 
god innendørs arena å boltre seg på. For å sette et unikt preg på Hallen ønsket de et sprekt 
veggmaleri med referanser til skating og skatekultur.

Stilen er inspirert av nostalgisk 80-90-talls skateboard art med innslag av rubber-hose 
estetikk. Det er dekket med neon-spray på enkelte flater for å gjøre motivet litt mer ”syrete” 
og weird. Fargene tar seg godt ut i rommet og på mobilbilder, skaper nysgjerrighet rundt 
hallen og det som skjer der. Illustrasjonselementer fra veggen kan gjenbrukes til salgseffekter, 
GIFs til sosiale medier og som designelementer til arrangementer o.l.

Juryens kommentar: Juryen lot seg imponere over hvordan illustratøren har klart å ivareta 
alle detaljene i et så komplekst motiv. Illustrasjonene lar seg fortsatt utforske og er ikke noe 
man bare ruller forbi.

KATEGORI: ILLUSTRASJON



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET
TITTEL: UVENTET BEFRIENDE
KUNDE: KULTURHUSET
Som en nyskapende plattform hvor man opplever alt fra kultur, musikk og debatt, til mat 
og underholdning, er Kulturhuset i Bergen et sted som berører alle sansene våre og hele 
følelsesspekteret vårt.

Identiteten påvirkes av opplevelsene i Kulturhuset. Ved å ta i bruk teknologiske verktøy har 
vi laget et generativt designsystem. En 100% fri og uventet identitet som påvirkes av lyd – 
kjernen i innholdet vårt. En identitet som berikes i takt med publikum. Fra rolig brunsj til en 
rørende utstilling, opera og rave. Identiteten har rom for enhver emosjon. 

Juryens kommentar: En nyskapende visuell identitet som berikes i takt med omgivelsene. 
Løsningen overrasker med originale og uventede kombinasjoner. Juryen applauderer 
kreativiteten.

KATEGORI: IDENTITET



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: APRIIL
TITTEL: KUNSTEN Å BRUKE REFLEKS
KUNDE: SKYSS

Hvert år skjer det flere alvorlige trafikkuhell i Norge, på grunn av fotgjengere som ikke bruker 
refleks. Vi vet alle at det er viktig å gjøre seg godt synlig når vi ferdes i trafikken i mørket, 
men vi glemmer likevel ofte å bruke refleks. Hva skal til for å huske det? I samarbeid med 
lokale kunstnere, forvandlet vi Skyss sine holdeplasser og KODE-bygget, om til 24 timers 
pop-up kunstutstillinger, med kunstverk skapt av refleks. Med mer enn 30 000 reflekser, ble 
bergenserne minnet på at kunsten med refleks, egentlig bare er å huske å bruke den.

Juryens kommentar: Vinneren har klart kunsten å kombinere en god idé med et imponerende 
stykke håndverk. Her er det selve produktet som får skinne.

KATEGORI: HÅNDVERK



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET 
TITTEL: INSTALLASJON
KUNDE: KULTURHUSET 

Som en nyskapende plattform hvor man opplever alt fra kultur, musikk og debatt, til mat 
og underholdning, er Kulturhuset i Bergen et sted som berører alle sansene våre og hele 
følelsesspekteret vårt. Et sted vi opplever og observerer, tar til oss informasjon i alle former 
og utvikler oss som mennesker. Det visuelle konseptet gjenspeiler denne menneskelige 
utviklingen. 

Som en del av den visuelle identiteten utviklet vi en prosjektert typografisk lysinstallasjon 
som endrer seg basert på lyd-input fra lokalet.

Juryens kommentar: Juryen lar seg imponere over hvordan en nyskapende plattform kan 
berøre alle sansene og hele følelsesspekteret. En herlig løsrivelse fra den tradisjonelle formen 
som kontinuerlig skaper nye opplevelser.

KATEGORI: ÅPEN KLASSE



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: APRIIL
TITTEL: DÅRLIG VANE
KUNDE: SKYSS

Å ikke se seg for før du krysser Bybane-sporet, er en dårlig vane. Så hvordan endre en dårlig 
vane?

Kontakt bandet Dårlig Vane. Sammen med dem, laget vi et TikTok-univers med egen låt, 
koreografert dans, konkurranser og how-to-musikkvideo. Slik engasjerte vi den vanskelige 
målgruppen, ungdom 13-19 år, i noe så kjedelig som trafikksikkerhet. En kampanje helt på 
deres premisser, fortalt med hakket mer ‘streetcred’ enn mamma og pappa.

Juryens kommentar: Ved å ta i bruk ”uventede” stemmer, kommer kampanjens viktige 
budskap frem på en relevant og positiv måte. Kampanjeelementene appellerer til ”den yngre” 
målgruppen og engasjerer til gode vaner.

KATEGORI: KAMPANJE



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: KNOWIT EXPERIENCE 
TITTEL: TV2 VÆRET
KUNDE: TV2
TV2 trengte en app som kunne gi lynrask og presis væroversikt. Overalt. Alltid. Et 
gjennomgående og dyptpløyende innsiktsprosjekt viste at de fleste av oss ikke bare er opptatt 
av hvordan været er der man er, men også å fortelle til andre hvor fint man har det. Gjerne 
mens man morer seg over andres nedbør. Derfor valgte man å styrke noe av det viktigste og 
fineste vi har, det som knytter oss sammen som nordmenn: Værskryt - og værshaming. I TV2-
været kan man dele været sitt med andre, og følge med på lokale værfenomener. Eller bare 
holde seg oppdatert på akkurat når og hvor det skal regne den neste timen. Slik skaper man 
en ny, delbar og oppdatert værdag.

Juryens kommentar: Vinneren har klart å gjøre noe av det nordmenn er aller mest opptatt av 
enda mer personlig tilpasset

KATEGORI: APPLIKASJON



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: PICAPOINT STUDIO  
TITTEL: LARS MONSEN TURMAT
KUNDE: SPORT OUTLET

Å sanke mat i skauen eller skrote rundt i Lars Monsens bakgård blir fort utfordrende og 
tullete for folk flest. Sport Outlet ønsket å gjøre det enklere. Og bedre. Derfor produserte de i 
samarbeid med Monsen, 8 deilige smaker med turmat du enkelt kan ta med deg og tilberede 
overalt.

Når Monsen utbasunerer “ta’rei sammen a’!” lytter folket. Så mye faktisk at i kampanjens første 
to uker hadde filmene over 7.000.000 visninger og mer enn 40.000 poser ble revet bort fra 
butikkhyllene.

Juryens kommentar: Ved å lage innhold på kanalens premisser, har kampanjen klart å bryte 
igjennom støymuren og solgt over 40 000 produkter i lanseringsperioden.

KATEGORI: EFFEKT



VINNERE AV SRF KUBEN 2022

BYRÅ: NETLIFE BERGEN

KUNDE: RAFTOSTIFTELSEN

I år ble det et tett race mellom These Ways kunde Bara, Knowit Experience kunde Isbjørn 
Is og Netlife Bergen kunde Raftostiftelsen. 

Vinneren rykker fra de to andre den siste uken og vinneren ble Netlife Bergen.

FOLKETS PRIS


