Mordlajv med Sanna Bråding och Donald Högberg på Malmögalleri

Donald Högberg som Aldo Berg med Ture Lindhart. Från deltagarthrillern The Spiral

Den sameuropeiska TV-serien The Spiral på SVT utlovar deltagande och medskapande
på nätet och i verkligheten. Över 30000 har skapat ett konto på www.thespiral.com. Det
är Europas mest framgångsrika cross-mediaproduktion. Nu blir den verklighet. Och du
kan vara med.
Fotogalleriet Format, Malmö.
Tisdag 11 September. 18.00.
http://www.facebook.com/events/516932148320973/
En serie mord drabbar ett splittrat konstnärskollektiv, det är sex tavelstölder och ett
onlinespel som uppmuntrar eget skapande.
Tittarnas bidrag klipps in i avsnitten och vissa delat av serien är inspelade under långa
improvisationer med den fasta ensemble som nu under sändningstid lever som sina roller

på nätet. Via dem kan du kan lära känna seriens karaktärer "på riktigt" och få ledtrådar i
jakten på de stulna tavlorna.
Nu på Tisdag kväll kan vem som helst kliva in i thrillerseriens universum. På Fotogalleriet
Format i Malmö håller gatukonstnären Arturos vänner från kollektivtiden en likvaka
inspirerad av hans testamente. Ett verk som inbjuder till reflektion över den egna
dödligheten och livsgärningen målas upp på galleriets golv, och besökarna bjuds in att
delta i verket.
Men vem dödade egentligen Arturo? Vilken skuld har konstvärden? Vännerna? Kan ett
verk vara värt en människas liv? Har Spiralens ambitioner att kritisera konstmarknaden
gått för långt? Finns mördaren bland gästerna på galleriet?
Donald Högberg spelar rollen som Aldo Berg, Arturos gallerist och livslånga vän. Sanna
Bråding rapporterar inifrån fiktionen för sin blogg på SVT. Foto och spelkonstnären JohnPaul Bichard reflekterar över Arturos konstgärning. Konstnärerna Jasmine Lyman och
Johan Fors står för performanceverk och visuellt innehåll. Kollektivet bakom The Spiral
guidar nykomlingar in i fiktionen och delar med sig av sina minnen.
Men den enda som kan lösa mysteriet är du. Kommer du att hitta mördaren, flera veckor
innan poliserna i serien?
Välkomna in i spiralen.
Evenemanget arrangeras av Emmybelönade Martin Elricsson och Adriana Skarped från
Bardo AB, konceptutvecklare, lajvarrangörer och speldesigners för The Spiral. Också
aktuella i STV's morgonsoffa och Johanna Koljonens TV-cirkel.
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