Emergent Lab/Student Lab
Emergent Lab er et lab for de studerende på Kommunikation og Anvendt filosofi,
men er også åbent for at andre studerende ved interesse. Lab’et er tænkt som et
mødested mellem forskere, studerende, eksterne organisationer og kunsten/kulturen. Lab’et har til formål at understøtte og bygge videre på Dialogue
Labs ved at hjælpe til, at skabe nye sammenhænge samt at forholde sig kritisk til
denne:

Aktiviteter i Emergent Labs:
-

-

-

Faglige dialogmøder og praktiske øvesteder: Filosofiske og dialogiske
møder vedr. dialektik, mattering, fænomenologi, hermeneutik, eksistentialisme, agential realisme og sammenhængende herimellem. Studerende
holder oplæg for hinanden – forsøger at skabe faglig sammenhængskraft
mellem de studerende. Forskere kan også deltage og instruere studerende i mindre grupper.
Arrangementer i samarbejde med Dialogue Labs og Nordkraft: Hjælp
til konferencer og dialogmøder, afholdelse af nye arrangementer i Nordkraft eksempelvis samtalesaloner for offentligheden. Det er også meningen, at Dialogue Labs kan trække de studerende med i forskningsaktiviteter.
Workshops og kurser for virksomheder/
organisationer/studerende, som kommer til Nordkraft og igennem
Kunsthal Nord, Skråen, Biffen, Play Lab, Material Story Lab, osv. får hjælp
til at undersøge deres egen praksis – og får nye måder at gøre dette på,
samtidig med at de får forbindelse til kulturlivet omkring Nordkraft.

Mål for Emergent Lab:
-

-

Sammenhængskraft mellem studerende, forskere og rummet i Nordkraft og Rendsburggade som mødet mellem disse finder sted i.
At forbinde spirende kulturliv med virksomheder og studerende. At
benytte specielt Nordkrafts ressourcer med Kunsthal Nord og alle de andre tilbud. Dette handler om, at få en dybere kunstnerisk tanke i spil
blandt virksomheder og studerende, ved at forbinde dem med kunstneriske processer dvs. teater, litteratur, musik og kunst. Emergent Lab er altså
rettet også mod kreative vidensprocesser, og i at skabe dialog med kulturliv, studerende og virksomheder.
Filosofisk og faglig udvikling af Dialogue Labs, og udfoldelse af disse i
samfundet og virksomheder.
Demokratisk/offentligt sigte: At biddrage til den offentlige interesse og
rækkevide i Dialogue Labs og kulturinstitutionerne i Nordkraft, eksempelvis ved forskellige offentlige arrangementer hvori offentligheden kan
indgå i nye typer af arrangementer. Alle aktiviteter i Emergent Lab er
tænkt som et ’offentligt regi’.

-

-

At skabe nye formidlings- og evalueringsformer for Dialogue Labs,
og at integrere disse i studerendes og virksomheders arbejde. Dette sker
ved at samarbejde med kulturinstitutionerne i Nordkraft, og ved at eksperimentere med fænomenologiske tekster, podcasts, film osv. som måder
hvorpå processer kan formidles og evalueres. Målet er, at formidle og evaluere med fokus på kompleksitet og nuancer.
At udvikle organisatoriske interventionsformer der både er organisationsudviklende, udviklende for personligt og for samfundet i bredden.
Tilgangen adskiller sig ved at tænke undren og presencing ind i hele interventionsforløbet, og ikke som en mekanisk tilgang man kan opnå (blot)
ved at ”se en solnedgang” eller ved at ”vinterbade” (som fx Molly-Søholm
taler om). Emergent Lab er optaget af helheden og sammenhængen i organisationen mellem ledelse, organisation og samfund – at studerende og
forskere fordyber sig og for adgang til hele denne sammenhæng for at
hjælpe organisationen med at skabe løsninger der bygger på bredere
samarbejder. I lab’et er de studerende altså optagede af hvorledes man
hjælper organisationer med at undersøge deres egen praksis, fremfor at
skabe løsninger.
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