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VINNERE AV SRF KUBEN 2020 KATEGORI: STUDENT/ELEVARBEID

STUDENT: JULIAN SCHLICHT, FAKULTETET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN
TITTEL: POLARISED REALITY

Oppgave: Hva er sant, hva er falskt, hva er ekte og hvem bestemmer? Dette prosjektet er en 
visuell utforskning av overvåkningskapitalismen og hvordan det undergraver folks autonomi 
og frie vilje i et stadig mer polarisert digitalt samfunn.

Løsning: Virkeligheten vi lever i avhenger i stor grad av algoritmer som kan målrette oss 
individuelt, stjele vår oppmerksomhet, høste og analysere personopplysningene våre og 
selge dem som fremtidige spådommer om vår oppførsel. Polarised Reality eksponerer dette 
parasittiske systemet og krever en alternativ modus for informasjonslevering, som forbedrer 
folks virkelighetsoppfatning, og forsterker deres følelse av autonomi i dagens digitale samfunn.

Juryens kommentar: Denne studenten har klart å sette fokus på et stort og aktuelt 
samfunnsproblem gjennom sterke visuelle virkemidler. Fra det digitale til det fysiske.



VINNERE AV SRF KUBEN 2020 KATEGORI: ANNONSE

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET
TITTEL: DISTANCE HAIRCUTS
KUNDE: CUTTERS

Oppgave: Som alle andre frisørsalonger ble Cutters gjennom 2020 tvunget til å kommunisere 
standardiserte FHI-regler i og rundt salongene. Men hvordan kunne Cutters i tillegg til dette 
kommunisere det viktige budskapet om å holde avstand til andre – og samtidig beholde sin 
egen identitet?

Løsning: I en ellers traust kommunikasjonstid ønsket vi å dele det viktige budskapet om å 
holde én meter avstand på en måte som ville skape viktig oppmerksomhet med et velkjent 
Cutters-glimt i øyet. Kreativene ble laget for å skape positiv oppmerksomhet i en alvorlig 
situasjon.

Juryens kommentar: Tidsriktig kommunikasjon som står ut i egen kategori og på tvers av bransjer. 
Så edgy som en utfordrer kan tillate seg å være.ekstra etter.



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET
TITTEL: VESTKANTEN – SPRIT OPP HVERDAGEN
KUNDE: VESTKANTEN

Oppgave: I løpet av sensommeren 2020 økte smittetrykket i Bergen og behovet for dugnad 
hos besøkende på Vestkanten var avgjørende for driften. Hvordan snakke om smittevern som 
får folk til å legge merke til det, når de fleste av oss har sett budskapet repetitivt over veldig 
lang tid?

Løsning: Smittevern trenger ikke være kjedelig! Ved å snakke om antibac, avstand og håndvask 
på en folkelig måte løste vi en tøff kommunikasjonsoppgave på en måte som gjorde at folk 
stoppet opp og la merke til det. En viktig tekst jobb som gav resultater. Senteret endte med 
en omsetningsvekst på 4,6% 

Juryens kommentar: Med en lokal og leken tone har de klart å bruke humor som et virkemiddel 
for å trekke oppmerksomheten til et egentlig ganske så traust, men alvorlig tema.

KATEGORI: TEKST



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: APPARAT 
TITTEL: HEADING HOME - ALAN WALKER
KUNDE: MER RECORDS 

Oppgave: Lage VFX til Alan Walker sin musikkvideo Heading Home

Løsning: Musikkvideoen “Heading Home” er bla filmet i Kambodsja, ved Angkor Wat-tempelet 
og i Paris. En relativt stor VFX-leveranse som på ulike måter skildrer endetiden til en forhistorisk 
sivilisasjon

Juryens kommentar: Sterke visuelle virkemidler som fremhever budskapet på en god måte. 
Kommunikasjonen er tilpasset et nasjonalt så vel som et internasjonalt publikum.

KATEGORI: FILM



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: HALTENBANKEN BERGEN
TITTEL: STOREBLÅ
KUNDE: STIFTELSEN MUSEUM VEST OG LERØY VEST

Oppgave: Lage animasjonsfilm til en utstilling om havbruk, som også formidler fagkunnskap. 

Løsning: Løsningen er en levende utstilling, med to nivåer av animasjon. En atmosfærisk og 
stemningsskapende, som gir publikum opplevelsen av hav, sjø, under og over vann, dyreliv, 
fisk, natur vs havbruk, samt setter utstillingen i en norsk kontekst

Juryens kommentar: Dette er en effektiv, bærekraftig og tidløs animasjon. Den har en god 
oppbygning som samtidig fenger sitt publikum til siste slutt.

KATEGORI: MOTION GRAPHICS/ANIMASJON



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET 
TITTEL: TIKTOK PRODUCT LAUNCH
KUNDE: CUTTERS

Oppgave: Cutters lanserte sin egen produktserie og ønsket å gjøre et ekstra push mot den 
yngre målgruppen sin. Hvor treffer vi den yngre generasjonen, og hvordan gjør vi de kjent med 
den nye produktserien? Challenge accepted!

Løsning: Gjennom vårt eget influencer-program Cutters Army samlet vi 54 up-and-coming 
TikTok-ere på tvers av de ulike landene til å gjøre et felles push i lanseringsperioden. Vi lot de 
som kjente plattformen best bidra med å spre det glade budskapet om den nye produktserien.

Juryens kommentar: De har klart å sette målgruppen først og møte dem på deres premisser, 
i deres plattformer. Dette er både kreativt og tøft.

KATEGORI: SOSIALE MEDIER



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: KNOWIT EXPERIENCE 
TITTEL: BOOKIT
KUNDE: KNOWIT

Oppgave: Knowit i Bergen har 200 ansatte, men på grunn av smittevernreglene kan bare 1 
av 3 være på kontoret. Man trengte et system som sa fra om det var ledig eller fullt, og som 
støttet effektiv smittesporing

Løsning: En web-basert app som sjekker om det er ledig plass, viser hvem andre som er på 
kontoret, og hvor alle sitter. Samtidig som systemet kan skaleres opp eller ned etter varierende 
avstandsretningslinjer og gjeldende tiltak. Vi kunne laget et excelark, men vi synes de ansatte 
fortjente en bedre brukeropplevelse.

Juryens kommentar: Dette designet svarer på et tydelig behov og skaper stor verdi for sine 
brukere. Et enkelt og brukervennlig design. Et genialt konsept.

KATEGORI: WEBDESIGN, UX- OG UI DESIGN



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET
TITTEL: ILLUSTRERT PRODUKTUNIVERS
KUNDE: SBANKEN

Oppgave: Utvikle et enkelt illustrasjonsunivers for de ulike bankproduktene til Sbanken. 

Løsning: For å oppnå ønsket enkelhet i løsningene, utfordret vi tidligere detaljerte 
illustrasjonsstiler med en enklere og mer konkret stil. Alle detaljer som ikke var essensielle for 
forståelsen, ble luket vekk. Velkommen til Norges enkleste bank.

Juryens kommentar: I løpet av kort tid har de klart å etablere en tydelig strek med enkle og 
rene illustrasjoner. De skiller seg sterkt ut fra konkurrentene, og har gjennom sine illustrasjoner 
gjort noe komplisert, litt mer ukomplisert.

KATEGORI: ILLUSTRASJON



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET
TITTEL: THE KONOW WAY
KUNDE: KONOW

Oppgave: Utvikle et konsept som binder alle husets elementer sammen, og en visuell identitet 
som tar vare på husets DNA og kan justeres dynamisk for alt som huset rommer.

Løsning: Identiteten er med respekt for bygget utviklet mye basert på tolkning av nettopp 
arkitektens egen inspirasjon, i en spiral av impulser fra ulike steder og epoker, som en form for 
oppsummerende gesamtkunstverk.

Juryens kommentar: Her er historien ivaretatt med en tydelig og sterk profil. Dette gjelder alt 
fra sterke visuelle elementer til skriftlige virkemidler.

KATEGORI: IDENTITET



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: REKLAMEKOLLEKTIVET
TITTEL: THE KONOW WAY
KUNDE: KONOW

Oppgave: Vår oppgave var å utvikle et konsept for Villa Konow som binder alle husets elementer 
sammen, og en visuell identitet som tar vare på husets DNA og kan justeres dynamisk for alt 
som huset rommer. 

Løsning: ”Et moderne vertshus”, navngitt etter Konow; en uortodoks arkitekt som mestret 
kunsten å kombinere stilarter til arkitektonisk poesi. Identiteten er med respekt for bygget 
utviklet mye basert på tolkning av nettopp arkitektens egen inspirasjon, i en spiral av impulser 
fra ulike steder og epoker, som en form for oppsummerende gesamtkunstverk.

Juryens kommentar: Håndverket har klart å kombinere det nye og gamle på en elegant måte. 
Det er både gjennomtenkt og ikke minst, et meget godt håndverk.

KATEGORI: HÅNDVERK



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: HALTENBANKEN BERGEN
TITTEL: BOKALLMENNINGEN – ET NYTT BYDELSBIBLIOTEK PÅ LAKSEVÅG
KUNDE: BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

Oppgave: Nytt konsept, design og interiør for nye Laksevåg bibliotek. 

Løsning: Konsept og design tar utgangspunkt i industrien på Laksevåg med farger, materialer, 
lekekran, H-bjelker, spesialdesignet bokhyller, skilting og sitteplasser. Flere av løsningene har 
en tydelig bærekraftprofil med oppbruk og gjenbruk av materialer. Bokallmenningen er en 
møteplass for alle på Laksevåg

Juryens kommentar: Her har de ivaretatt historie, samtidig som de nye brukerne har blitt 
engasjert. Konseptet er både lekkert, bærekraftig og godt gjennomført.

KATEGORI: ÅPEN KLASSE



VINNERE AV SRF KUBEN 2020 KATEGORI: TJENESTEDESIGN

BYRÅ: THESE WAYS 
TITTEL: SOV GODT
KUNDE: RBUP - REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE.

Oppgave: RBUP skal forske på effekten av et selvhjelpsprogram og trenger en app til å 
gjennomføre de kliniske testene. Vi ble bedt om å lage en forskningsbasert app som veileder 
foreldre som har barn med søvnløshet. Målet er å hjelpe barnet til å finne søvnen, og løse 
søvnproblemet i småbarnsfamilier

Løsning: Innsiktsarbeid førte til et konsept som anerkjenner foreldres slit med søvnløshet, 
og snakker til dem med empati og motivasjon. Målet er å få dem til å holde ut og fullføre 
programmet

Juryens kommentar: Dette arbeidet viser en god gjennomført prosess i både innsiktsarbeid, 
brukerinvolvering og evne til å bruke dette i faktisk design. Kort fortalt; brukervennlig med 
glimt i øyet.



VINNERE AV SRF KUBEN 2020 KATEGORI: EFFEKT

BYRÅ: NETLIFE DESIGN BERGEN
TITTEL: VERDENS VIKTIGSTE MÅL
KUNDE: NORAD

Oppgave: Kunne vi øke nordmenns kunnskap ved å gjøre bærekraftmålene mer personlig?

Løsning: Nettsiden «Verdens viktigste mål» fikk 110 000 nordmenn til å gjennomføre en digital 
test for å finne sitt personlige bærekraftmål. Ved å svare på spørsmål om holdninger og atferd, 
fikk hver deltaker tildelt det målet som står hjertet deres nærmest og brukte i snitt 11 minutter 
på å lære mer om målene

Juryens kommentar: Arbeidet er ikke bare kreativt, men har også ført til enormt gode 
resultater. I tillegg viser det en evne til å tenke langsiktig.



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: NETLIFE DESIGN BERGEN
TITTEL: VERDENS VIKTIGSTE MÅL
KUNDE: NORAD

Oppgave: Kunne vi øke nordmenns kunnskap ved å gjøre bærekraftmålene mer personlig?

Løsning: Nettsiden «Verdens viktigste mål» fikk 110 000 nordmenn til å gjennomføre en digital 
test for å finne sitt personlige bærekraftmål. Ved å svare på spørsmål om holdninger og atferd, 
fikk hver deltaker tildelt det målet som står hjertet deres nærmest og brukte i snitt 11 minutter 
på å lære mer om målene.

Juryens kommentar: Dette er en godt gjennomført kampanje som er enkel å kjenne igjen, 
uavhengig av kanal. De har klart å skape nysgjerrighet, samtidig som de løfter brukernes 
kompetanse rundt et utrolig viktig tema.

KATEGORI: KAMPANJE



VINNERE AV SRF KUBEN 2020

BYRÅ: MOX MEDIA
TITTEL: MUSIKKVIDEO FOR BERGENS 950-ÅRS JUBILEUM 
KUNDE: BERGEN KOMMUNE

Vinneren ble kåret etter en nettbasert avstemning. 7 arbeider konkurrerte om tittelen. 
Oktan Bergen fikk 29 % av stemmene. 

FOLKETS PRIS


