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CREME CATALAN

Det sies at kreativitet er smittsomt. Da er det en epidemi løs i Barcelona!

arcelona er byen hvor vanetenkning er satt på gangen, hvor janteloven er ukjent 
og hvor de sprøeste ideer kan finne en sponsor. I denne byen har folkeslag 
og erobrere kommet og reist, de har lagt igjen sine spor, inspirasjonskilder 

for innbyggere og nye besøkende. Her har de vært; fønikere og grekere, kartagere og 
romere, vandaler og gotere, maurere og frankere. Alle har satt sitt preg på byen, og ikke 
minst, på mentaliteten. De har elsket denne byen; kunstnere og antifascister, gjøglere og 
sjarlataner, arkitekter og forfattere. Alle har kommet for å la seg inspirere og fascinere. I 
sin tid har noen av dem lagt igjen litt av sin egen inspirasjon for kommende besøkende. 

Byen har alltid hatt en kosmopolitisk legning, her har alltid tradisjon og innovasjon 
vært bestevenner.  Derfor synes vi den er en selvfølgelig ramme rundt et lederutviklings- 
program som skal handle om å utfordre ens personlige sannheter.  Å være leder er å være 
i kontinuerlig samhandling med medarbeidere og omgivelsene. Det gjelder å  forstå ikke 
bare hvorfor folk handler som de gjør, men også egne reaksjoner på det som skjer. Den 
som mestrer dette har alle forutsetninger for å kunne lede i det 21. århundre.  På dette 
seminaret gis du muligheten til å utforske dine egne reaksjonsmønstre. Barcelona har 
vært åpen for de utroligste påfunn og innfall, her møtes man ikke med korslagte armer 
og «been there, done that»-holdning. 

DET R E TTE 
BLI KKE T

Ett av menneskets fremste kjenne-
tegn er trangen til å repetere hva 
det allerede kan. Desto viktigere 
er det å finne unntakene, de som 
evner å se verden på en forfriskende 
annerledes måte. De ser med 
øyne som ikke er underlagt vanens 
herredømme, tilsynelatende befridd 
fra hjernens autopilot. Med slike 
personer som inspirasjon bør noen 
og enhver  kunne hente frem litt 
originalitet og nytenkning. For det er 
ikke kun gitt de få å kunne koble ut 
vanetenkningen. Vi har kanskje svart 
belte i vanetenkning, men vi har alle 
også mulighet til å se verden med 
nye øyne. Det g jelder bare å finne 
det rette blikket.
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HVA ER DET 
MED BARCELONA?

Barcelona er byen alle vil ha en bit 
av, okkupert og omdannet av et utall  
erobrere og innvandrere. Samtidig har 
nettopp dette skapt den unike katalanske 
identiteten som straks merkes overalt i 
byen. Kosmopolitisk utsyn kombineres 
med en glødende motvilje mot sentral-
makten i Madrid. Hele regionens historie 
preges av denne tvetydigheten. Herskere 
over Middelhavet har de vært, men også 
en by som ble nektet å vokse på grunn 
av sitt oppvigleri. Byen gjenspeiler på en  
fascinerende måte hvordan kreativiteten  
har sitt utspring i historiske omstendig- 
heter, fra arkitekturen og videre til den 
spesielle filosofien bak byens fotballag….
Dermed blir byen selv verdt et studium  
for å forstå mer om nytenkningens 
betingelser. 

Å SE VERDEN MED NYE ØYNE. 
PICASSO OG BARCELONA 

De fleste kunstnere innordner seg pent i 
kunsthistoriens epoker. Noen få definerer 
og former en epoke. Og noen er ganske 
enkelt umulige å kategorisere. Når kunst- 
historikere skal beskrive Pablo Picassos 
voldsomme produksjon, leter de desperat  
etter båser å putte ham i, før de etter 
hvert døper det hele «Picasso-stil».  Det 
20. århundres mest markante og kjente 
enkeltkunstner tilbragte det meste av livet 
utenfor Barcelona og Spania, men det var 
her i byen han gikk fra å være en talentfull 
tradisjonell maler til å bli kunstner. Og det 
var borgerkrigen i Spania som provoserte 
frem ett av hans mest kjente verk. Picassos 
kunst og borgerkrigens forløp i Barcelona 
viser de essensielle rammene for menne-
skets skaperevne; i gapet mellom for lite 
og for mye struktur.

MED BYEN SOM PALETT: 
GAUDIS GALE VERDEN

Kreativitet innebærer for mange å tenke 
helt nytt. Forstått slik er det få forunt å 
være kreative. Men forskning på kreativi- 
tet viser at det nye bare tilsynelatende er 
nytt. Det er isteden noe kjent omplassert 
i en ny ramme, eller kombinasjoner av 
kjente størrelser som gir nye og over-
raskende innsikter. Få steder illustreres 
dette så godt som i Barcelona. Gaudis 
byggverk omtales ofte som noe «helt 
annet», men utforsker vi det nærmere ser 
vi at det er velkjente fenomen i ny drakt. 
Og den bemerkelsesverdige symbiosen 
mellom den grensesprengende Gaudi og 
byen han vokste opp i, sier ganske mye 
om betingelsene for at kreative prosesser 
skal omsettes i praktiske endringer. Man 
trenger ganske visst enkeltpersoner eller 
miljøer som kan utfordre vedtatte sann-
heter. Men man trenger også omgivelser 
som tillater det nye.

«Alle er kunstnere når de er barn. Problemet 
er å fortsette å være det når man blir voksen.»

PABLO PICASSO

DAG 1 D AG  2 D AG  3

Den eneste gate i verden 
jeg ønsker aldri slutter. 

Federico Garcia Lorca om La Rambla 

Kunsten er løgnen som får 
oss til å forstå sannheten.  

Pablo Picasso 

Originalitet består i å vende 
tilbake til opprinnelsen. 

Antoni Gaudi 



OM PROMETHEVS

Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppe- 
utvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper, 
kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører 
profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (f eks retorikk). Vi skredder-
syr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen 
ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over lengre tid, men 
kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har 
solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske  
personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker «gull- 
korn» av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn 
for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor 
vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske 
ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo 
da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og 
berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppe- 
arbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at 
selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme. 

Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere 
og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellom- 
menneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte 
leder-teorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

TRE HJØRNESTEINER I VÅR TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING:

KLASSISKE PERSPEKTIVER: Bruk av historie, filosofi, 
litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling. 
Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid 
og eget ståsted i nytt lys.

AKADEMISK TYNGDE: Tilnærminger forankret i solid 
teori og forskning

REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS: Læring gjennom 
refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

JAKTEN PÅ
LEDERSKAP

KLASSISKE

PERSPEKTIV
ER AKADEMISK

TYNGDE

REFLEKSJON OVER 
EGEN PRAKSIS

www.promethevs.no
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