Situasjon:

Vi befinner oss noen år frem i tid, post Covid-19. Menneskeheten kjenner på en sterk følelse av avmakt, depresjon og har mistet tillit til eksistensen. Hva hadde de gjort for å fortjene denne grusomme verdensomspennende pandemien?
Over en million dødsfall, bedrifter har gått konkurs og et preg av apokalypse. Det norske folk gikk virkelig på en smell, spesielt den yngre generasjon:
«Ingenting er bra og alt er jævlig. Det finnes ingenting positivt med
samfunnet ...». Den yngre generasjonen oversvømmes av depressive
tanker og mental sykdom. I tillegg er verdens undergang (forårsaket
av klimakrisen) er rett rundt hjørnet, og de unge nordmenn har ingen
motivasjon. Hva kan inspirere dem til å eksistere videre? (Tross alt:
Eldrebølgen og fremtidens barn trenger deres tilstedeværelse og arbeidskraft).
Den unge generasjonen trenger rett og slett en fantastisk og utrolig
motiverende påminnelse på hvor fantastiske heldige vi er her i Norge!
En vekker om hvordan VELFERDDSTATEN omringer dem konstant, og
at dens entitet er bare forbløffende fet!
Et usynlig og evig EVENT, som omkranser deres trygge NORSKE livsløp.
«You Only Live Once», så nyt det mens du kan.
VELFERDSSTATEN er her for å passe på deg. Den har hjulpet oss i flere
tiår. Og nå, hjalp den også Norge gjennom Koronakrisen
– og fortsetter å bære folket videre.
Den SER deg, og den ER der alltid.
Et EVENT of a LIFETIME.

Vi presenterer:
Velferdsstaten, versjon 2.0

Vi har skapt en ”virtuell resepsjon”,
for alle som vil delta i dette evige eventet.
Vi ønsker å fremstille VELFERDSSTATEN, eller forkortet som VS, -som et evig event, (gjerne kall det en festival, om det er det som appellerer til deg).
VS er noe som omringer oss hele livet, og vi vil gjerne at mennesket
verdsetter det mer.
Vi vet alle hvor mye GEN Z og Millenials er obsessed med festivalsommere. Nå tenk deg: Festivalsommer – hele året – hele livet.

Alt man trenger å gjøre, er å gå inn på JOINVS.NO.
Her blir man møtt med vår logo, og fremstilling av vår alles kjære –
den store VS.Om man trykker, og entrer den evige eksistensen til VS,
kan man ta del i godene VS har å tilby.
(Jeg hadde planlagt å lage en nettbutikk, og nettside, men kom ikke
så langt som ønsket.)

(Det første man møttes med er en GIF av øyet som blunker, og veksler mellom å SE og vise logo ”VS”)

For å få godkjent sine ønsker, må man få tak i det man kaller et
VS PASS. Et VS PASS er din inngangbillett til et godt og trygt liv, med VS
ved din side.
Det er viktig å melde seg på så mange VS TJENESTER som mulig, for å
unngå at man blir ulykkelig og ender opp i en økonomisk krise. Mennesker som ender opp utenfor VS, kan dessverre ikke delta i NORGE lengre – og blir utvist til undergrunnen...
Det er VS TJENSTER nok til alle, men søknadsprosessen er vanskelig.
Produktene er veldig populære, og man må gjerne sitte i billettkø en
god stund.
Man må fylle inn alle sine personlige data, inkludert sende inn DNA og
blodprøve. Deretter får man tilsendt en VS CHIP, som man sprøyter inn
under huden.
Et evig EVENT ARMBÅND.
(Hvem kan samle på mest? Hehe)
I tillegg får man informasjon booklets med alt man trenger å vite om livet, og tips og råd til livskriser. Kall det gjerne en «GUIDE», eller instruksjonsmanual til «HOW TO LIVE 101».
På denne måten vil VS alltid være med deg, se deg og hjelpe deg i nød.

Siden situasjonen og konseptet er uhyre depressivt
(og blir fremstilt som om vi holder til i selveste Skjærsilden); skal jeg
bruke en heftig positiv overtone på design og konsept. (Men litt creepy og overvåkende også)
Sterke, livlige og morsomme farger, og et inntrykk av at dette er en
festival / et event man IKKE vil gå glipp av.
Vurderer å kalle det for «VS» (velferdsstaten). (Lignende slike russe-landstreff, med samme forkortelse).
Man skal få følelsen av at tjenestene man tar i bruk, eller må «booke»,
er noe utrolig gøy man bestiller. (Som f.eks. den deilige følelsen av dopamin når man shopper).
Man skal GLEDE seg, og man skal FRYDE seg over
bookingen.
F.eks:

«Yes, jeg er så HYPET på SYKEPENGER»
I utgangspunktet var planen å lage en FILM, men jeg ble ikke ferdig i
tide, så derfor prøver jeg å forklare stemningen og virkemidlene jeg
brukte, her.
Brukte i tillegg en del musikk og fiksjon, for å skape en følelse av hva
den visuelle identiteten og konseptet gikk ut på.
Så beklager om dette dokumentet er litt ”RUSHET”. (Det er forsøkt å
ferdigstilles under kort tidsrom).
Ønsket også å lage en reklamefilm, med ”influencere”, sponsede innlegg og sosiale medier generelt.

