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MOUNTAIN OF REVOLUTION
MOUNTEVALUTION

HVA?
Mountain of revolution vil ligge på det mest sentrale stedet i Oslo. NORGES
HOVEDKAPITAL. ideen bak Mountain of revolution bygges opp på at mennesker fra hele
verden vil klatre denne toppen og gå ned igjen med følelsen av beseiring. Med utsikt over
hele Oslo vil man i toppetasjen finne seg i en illustrert glass monter med fjell og topper fra
Romsdalen og hele Norge. Men inne i dette rommet skjer det så mye mer. Her vil det bli vist
revolusjonerende tanker og hendelser som ikke bare har preget Norge men verden som et
helbildelig perspektiv. Vi vil få illustrert lysbilder fra ur-tiden til den hverdagen vi lever nå.
Illustrasjon av hvordan vi gikk fra jakting av eget føde til å kaste mat som nødvendig nok ikke
er bra nok for oss. Vi vil vise hvordan vi har lært og utviklet oss har ført til at vi igjen looper
tilbake til å være uvisste og "dumme" med at vi ender opp å skade vår planet mer enn å vise
den kjærlighet. Illustrasjonene er noe alle er klar over i underbevisstheten men som vi
vanligvis ikke ønsker å sette oss helt inn i. Illustrasjonene viser gamle Norge og hvordan vi
samarbeidet for å overleve og nå i 2019 gjør vi ikke annet enn å jobbe mot oss selv.
Lysbildene vil vise kropper og utviklingen av menneskehjernen og hvor mye vi minsker av
utviklingen vår med å utvikle mer. Temaer som religion og håp vil også bli vist på denne
toppen. Man vil stå i dette rommet som seg selv, med egne tanker og egne bakgrunner, se
ned fjelltoppene og tanken er at man skal koble seg ut og faktisk se at det vi viser er ikke en
film eller noe oppdiktet men verden i perspektiv.
Forsøpling og avfall som vi selv har produsert men sir fra oss oppgaven om å ta opp. Vil
være noe som også vil bli slengt opp på veggene.
De grafiske lagde elementene vil være så rå og ærlig at når man får det så bokstavelig kan
det ikke gjøre annet enn å sette stikk i hvert eneste menneske som vil ta seg tiden til å
beseire dette fjellet.
HVEM?
I dette prosjektet vil man se for seg mange aktører og organisasjoner som kan bidra.
Human rights, røde kors, klima grigere og ulike politiske aktører som kan referere til
hvor mye mer blinde og lettpåvirkelige vi er som mennesker enn det realiteten virkelig
trenger at vi er.

HVORFOR?
. Vi trenger et prosjekt som dette, ikke fordi vi ikke har sett tallene eller videoene før men
fordi den virkelige åpenbaringen vil komme gjennom en illustrasjon av deg selv. Det du ser
er ikke andre som snakker for deg men dine egne øyne som bevisstgjøres ut i fra å koble
dine egne følelser opp mot at man stiger denne toppen når man virkelig er klar for å ta et
tak. Det skal være slitsomt, tøft og robust men 100% ærlighet.
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