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"Hvorfor er kreativitet lederens mest nødvendige
egenskab i det 21. århundrede?"
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DER ER INGEN BOKS - en idé i bevægelse
DER ER INGEN BOKS - er en idé, der blev født gennem
undersøgende samtaler og diskussioner mellem
Susanne Bøgeløv Storm, Æstetisk Læring & Lene Værge,
Nordic Empowerment i foråret 2021.
Den opstod af de tanker og refleksioner, som vi hver især
havde om det rationelles dominans og de åbenlyse
udfordringer, verden står overfor.
Hvorfor er vores tillid til det rationelle så dominerende? Hvor
har den rationelle logik - når den har været uden forbindelse
til hjertet og helheden - ført os hen? Og hvad gør det
rationelles dominans ved os?
Et godt billede på, hvad et ensidigt rationelt blik kan føre til, er
for os ”opfindelsen” af burhøns og hvordan vi gjorde dem til en
masseproduktion.
Vi vil gerne udfordre det ensidige rationelle, bidrage til en
verden i bedre balance, med vægt på bæredygtighed i dets
mest udfoldede forståelse. Og vi vil gerne bidrage til
helhedsperspektiver og en adgang til kreativiteten, som er en
grundlæggende ressource alle mennesker har.
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Men vi kan så lidt alene, derfor rækker vi ud til dig, til jer...
Indtil videre har idéen DER ER INGEN BOKS, ført til to
konkrete initiativer:
1. Online-konferencen: Ledelse & kreativitet 2021
2. Workshoppen: Ledernes kreative laboratorium,
som vi afholder løbende for lederteams i organisationer.
Det her er begyndelsen på en idé, som udfolder sig imens, vi
bevæger os....DER ER INGEN BOKS
Susanne B. Storm & Lene Værge
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Kreativitet er lederens mest nødvendige egenskab, var en slutning,
der blev draget på det globale ledertopmøde i Davos i 2018.
Under overskriften: The next big thing in business? Creativity!
lod man i en artikel, på World Economic Forums hjemmeside,
argumenterne tale for denne slutning og fremlagde følgende
fremsynede tanke ”…the logical next step will be recruiting,
partnering with, and investing in the “Olympic athletes” of
creativity: artists.”
Med det in mente undersøgte vi på online konferencen:
Ledelse & kreativitet, der blev afholdt i perioden 4. til 7.
oktober 2021, spørgsmålet:
Hvorfor er kreativitet lederens mest nødvendige egenskab
i det 21. århundrede?
Til at perspektivere og koble ledelse og kreativitet, havde vi
inviteret kultur- og ledelseskapaciteter samt kreative
"powerhouses" til undersøgende samtaler.
Samtalerne blev sendt live og efterfølgende havde konferencedeltagerne mulighed for at se eller gense samtalerne.
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Et grafisk faciliteringsteam samlede indtryk op fra
samtalerne og delte efterfølgende de grafiske referater.
I øvrigt blev der delt en mangfoldighed af inspirerende
artikler og bøger, ligesom der til hver samtale var designet
en grafisk template med refleksionsspørgsmål, som
konference-deltagerne kunne bruge til deres egne noter i
forbindelse med samtalerne.
Manifestet er blevet til med afsæt i samtalerne omkring
konferencens overordnede spørgsmål. Principperne bygger
på de mangfoldige perspektiver, viden og erfaring, som var i
spil på konferencen.
De 7 principper har til formål at give fremtidens ledere en
retning. De er naturligvis hverken endegyldige sandheder
eller udtømmende, men de er et afsæt til og for dig, der
ønsker, eller finder det nødvendigt, at sætte kreativiteten
endnu mere i spil.
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1. Betragt ledelse som et kreativt projekt og kreativitet
som liv.
2. Giv slip på et ydrestyret paradigme. Bevæg dig ind i
dig selv og gør din ledelse indefra og ud.
3. Hav modet til at "stille dig i det åbne", uden at have
faste forestillinger om det, der skal komme. Og vær
åben overfor det, som dukker op.
4. Opdag og opfind sproget, imens du og I bevæger
jer. Og stol på at fortællingen vil udfolde sig - indefra
og ud.
5. Ræk ud! Skab forbindelser med og mellem
mennesker, natur og omverden.
6. Giv slip på den rationelle logiks dominans, lyt til din
mavefornemmelse og lad hjertet lede med.
7. Skab bæredygtige miljøer, der kan rumme den
sårbarhed, som opstår, når vi skal turde sanse, mærke
og udfolde os kreativt.

Lene Værge

NORDIC EMPOWERMENT
har siden 2012 ejet og drevet virksomheden; nordic empowerment, der udbyder
workshops, kurser og Den nordiske mentoruddannelse. Alt sammen med afsæt i
den frisættende tilgang – empowerment og det narrative. Lene har tidligere været
leder af en selvejende kulturinstitution og i det offentlige. Hun er uddannet
underviser fra Nr. Nissum Seminarium, har studeret litteraturhistorie og
gennemført et 3årigt forløb i det personlige lederskab ved European Leadership.
Empowerment tilgangen er en del af Lenes dna og hun har et skarpt blik, der
spotter negative strukturer, normer og fortællinger, der forhindrer mennesker i at
komme til udtryk.
Desuden har Lene en særlig kærlighed til sprog og litteratur og er selv en dygtig
historiefortæller, der skriver fiktive og faglige tekster. Senest har hun skrevet fiktiv
ledelseshistorie gennem en eksperimentel samskabelsesproces med ledere fra
forskellige faglige områder.
Lene er en eftertragtet workshopfacilitator og underviser, der nyder anerkendelse
og respekt i både den offentlige og private sektor.
www.nordicempowerment.dk
info@nordicempowerment.dk
25218935

Susanne B. Storm
Æstetisk Læring

har siden 2012 ejet og drevet virksomheden; Æstetisk Læring, der udbyder
workshops, kurser og foredrag. Susanne er uddannet Cand. Pæd. Pæd. Psyk og
skuespiller. Udover at holde foredrag og undervise i drama, kreativitet, æstetiske
læreprocesser og skuespillerens værktøjer – har hun også undervist i Teori U og
bidraget til bogen; Æstetiske læreprocesser i teori & praksis.
Susanne har en dyb teoretisk viden om kreativitet og æstetiske læreprocesser og
omsætter ubesværet akademisk viden og forskning til levende og aktive
undervisningsredskaber. På udvalgte workshops deler hun generøst ud af
hendes redskaber til professionelle workshopfacilitatorer og undervisere fra
både offentlige uddannelsesinstitutioner og private organisationer.
Som det kreative menneske Susanne er, sætter hun gerne sig selv i spil som
skuespiller i filmprojekter. Ligesom hun gerne bevæger sig ind i andre
kunstneriske udtryksformer, blandt andet har hun senest skabt videoinstallationen:
The groomed child.
Susanne er en eftertragtet workshopfacilitator og foredragsholder, der høster
ros og anerkendelse i såvel den offentlige som private sektor.
www.aestetisk.dk
kontakt@aestetisk.dk
51941894

