
Torwald Helmer 
w ogniu pytań ... 

Nils Krogstad 
znowu na fali 

Otto Rank . 
jak on to robi? 

• 

Linde Belinde 

Cześć, toja 
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zyc1ą 

to Jest to 
Kochani. najlepiej żyje się cudzym życiem. To stara prawda. Jak ta, 
że wszyscy artyści to prostytutki. Czy też, że mężczyzna to głowa rodziny. 
ale i tak kobieta tym wszystkim rządzi. 

A potem wszyscy się dowiedzieli cd Henrika z Norwegii, że ona, Nora Ibsen (29 !.), żona 

z pretensjami artystycznymi, opuszcza jego. Helmera Torwalda (35 U. i ich uroczą_ gromadkę: 
!vara (8 Il. Emmę (2 l) i Boba, (4 1.) Biedne dzieci ! Pamiętacie nagłówek z prasy, że trzasnęła 
drzwiami i wyszła z domu? Nie szukał jeJ żaden detektyvv, może Elfriede Jelinek znalazła Jq 
w fabryce, lecz teraz wiemy już, ze była to fabryka celebrytów. Tak zwanych gwiazd vV sprawę 
znaną_ jako Dom Lalki oprócz Nory, obecnie światowej sławy wokalistki pop. i Helmera. jej 
szefa i męża. męża i szefa. męża-szefa (jak wolicie). zamieszani są_ także niejaki Rank (62 ll. 
potentat operowy. ksywa „Doktor". Belinde (43 1) zapomniana JUŻ nieco wokalisLlca oraz Krcgstad 
(31 U. choreograf o szczególnej opinii. którą trudno nazwać nieposzlakowaną. Media donoszą_, 
że to wszystko seks, kłamstwa i kasety video, o ile nie gorzej. Czyli zbrodnie. narkotyki i przemysł 
fonograficzny Może to wszystko naraz. \Vkrótce dowiemy się kto z kim co robi. jak i dlaczego. 
Po co i gdzie Bo życie to jednak iest to Bądźcie z nami 



TYLKO U NAS! 

„Może po 
na chwilę, z 

Z Norą rozmawia Stenborg 

~~ .... w kosmos 
co się dzieje." 



- Witaj Noro, tak na początek z grubej 
rury, jeśli pozwolisz? 

Pozwalam. 

- Dzięki. Masz przekonanie, że jesteś 
piękną kobietą. taką się widzisz 
w oczach mężczyzn? 

Stenborg. coraz bardzie1 szokuiesz 
mnie tyrrn swoimi oi'Narciami. Tak. 
czu1ę się bardzo atrakcyjna. Zawsze 
miałam ogromne powodzenie. zresz tą 

raz to '''YJechałam z kra ju. bo dostałam 
jakie1ś miksacji w swoiej głowie od 
ilości adoratorów. Czu1ę się zajebiście 

atrakcYJną kobietą i pewną siebie 

Noro, ludzie sobie wyobrażają, 

że żeby zrobić karierę w telewizji, 
to trzeba coś umieć robić. 

Mylą się Bo co 1a naprawdę teraz robię? 
Nic nie robię. a media ganiają 1ak psy 
za mną i w ogóle 1estem kimś I to jest 
fa1ne dla tych ludzi. którzy nie są 1eszcze 
artystami. jeszcze nic nie potrafią robić 
1ak 1a. ale JUŻ ma1ą 1akąś pałeczkę w ręku. 
Im chciałabym dać ta ki przekaz. że po 
prostu wystarczy być sobą. być pewnym 
siebie. a jesteśmy w stame coś osiągnąć. 
bo 1a wiele osiągnęłam. Dopiero teraz 
mogę się zastanowić . co dalej z sobą 
zrobić. co dale1 potrafię robić. bo 
potralię lylko nie mam czasu. żeby 

zacząć się zastanawiać Nie mogę dojść 
do siebie. ze jestem popularna. 

- Jakie są kulisy sławy? 

1Nie pan na przykład co się dzie1e. 
kiedy j akiś artys ta przeżywa tragedię? 

Jak mo1a koleżanka 1edna mi opowiadała. 
Ze d zwoni taka naczelna i mówi· 
"Ty się me martv.' Zrobimy piękną 

sesję. Ty się pięknie obronisz. Pokażesz 
ludziom prawdę. Vvszyscy będą po twoje] 
stronie" Gwiazda idzie w depres1i do 
gazety i wychcdzi na idiotkę. sprzedając 
pr1walność Staje się pośmiff.viskiem 

Już widzę. jak iedna zakopuje dzieciaka. 
a druga do meJ dzwoni i mówi. "Napiszmy 
o tym książkę . zróbmy deal. zaróbmy" 

- Interesujesz się polityką? 

Nie interesuję się nią w ogóle. pop jest 
moją polityką 

- Ale jesteś kobietą. Niedawno kobiety 
demonstrowały na manifie. przeciw 
dyskryminacji i ograniczaniu ich praw. 

Super. iaki tam iest problem? 

- Na przykład zakaz aborcji. 

Serio to u nas iest zakaz aborcji? A jaka 
iest kara? 

- Więzienie. 

Zenada. nigdy o tym nie słyszałam. 

To takimi manilami da się ten kra) zmienić? 
Ktoś tych bab w ogóle poslucha? 

- Masz jakieś marzenie? 

Nie mam marzer'l. ja mam cele. które 
realizu1ę. zawsze miałam. co chciałam. 

- Co jest następnym celem? 

Może po prostu polecę w kosmos na 
chwilę. zobaczyć. co się dzieie 

- To kosztuje około 20 milionów dolarów, 
jak byś chciała te pieniądze zdobyć? 

Przecież cokolwiek zrobię. to mi płacą . 

dam sobie radę 

- Powiedz nam jeszcze Noro, co myślisz 
o swoich fanach. 

Czasem żałuję. że fani to ludzie . a nie 
coś innego. Ale mam tych parę wiernych. 
którzy ieżdzą za mną na wszysLIUe 
koncerty. to bardzo wspaniałe i kocham 
tych ludzi. Kochają mnie miedzi ludzie. 

- Jak to było, kiedy byłaś nastolatką? 

~lie byłam depeszówą. Nie bylam 
doorsówą Nie byłam nirvamstką. 

Nie byłam wyznawczyrną Kultu. 
Nie tat'lczyłam zapamiętale do Prodigy 



Nie płakałam, kiedy Kelly Family śpiewało coś 
o aniele. Zdarzało mi się wykonywać jakieś 

NIETUZINKOWE czynności tylko po to. żeby 
- jeśli wybranek mojego serca akurat zadzwoni 
do mnie i zapyta co robię - móc powiedzieć 
od niechcerna „Kopiuję olówbem tryptyk 
Hansa Memlinga" albo „Znów czytam 
Ulissesa" lub też „Właśrne słucham Dead 
Can Dance i lewituję " Przecież nie mogłam 
być przyłapana na odrabianiu lekcji 
z geografii albo obcinaniu paznokci I 

Powiem ci coś 

- Proszę. mów. 

Muszę ci powiedzieć, że pop to wielka 
ściema Mój mąż zna nawet matematyczny 
przepis na doskonałą piosenkę. Tak to iest 
właśnie. tak wszystko jest zrobione. ze tego 
nie da stę nie słuchać. Zeby ludzie śpiewali. 
co ty śpiewasz w drodze do domu tramwajem. 
w pracy. gdziekolwiek. nawet w kiblu 

- W takim razie upewnię się jeszcze. Noro, 
czy chcesz podzielić się z nami czymś, 
o czym nikt jeszcze nie wie? 

Tak. 

- Tylko u Stenborga Nora lbsen-Helmer 
cała prawda. Już za chwilę. 





Z iYCIA GWIAZD 

Powrót marnotrawnego choreografa! 

Król życia 
znowu 
w pracy 

Jak podają źródła zbliżone do wytwórni 
Torwalda Helmera, do współpracy przy 
nowym programie, którego gwiazdą 
jest Nora Ibsen, zaproszony został 

popularny choreograf Nils Krogstad. 

Przypomniimy - Nils Krogstad rozstał się 
z firmą, gdy rozeszły się plotki. iż oprócz 
stosunków zawodowych połączyły go 
z Norą bardziej osobiste więzy. Krogstad. 
znany z hedonistycznego podejscia 
do życia nie potwierdził. am nie 
zaprzeczył pogłoskom. Nie po raz 
pierwszy zresztą opinia publiczna gubi 
się w domysłach. kto jest aktualnym 
partnerem choreografa. On sam podsyca 
ciekawosć powtarzając „Brak umiaru 
to część mojej natury. Mojego popędu 
płciowego me da się pohamować. 
Sypiam z męzczyznami. kobietami. 
kotami .„ Czego dusza zapragnie. Pójdę 
do łóżka ze wszystkim! A pewnego dnia 
dam wywiad i o wszystkim opowiem . 
Trzymamy za słowo! 

Nowa produkcja Ranka 

Muzyka 
i celebryci 
na żywo! 
Przed nami gigantyczne artystyczno
towarzyskie i muzyczne wydarzenie roku: 
Otto _Doktor" Rank - najbardziej szalony 
z szalonych producentów spektakli 
operowych, wizjoner. finansista - realizuje 
superwidowisko „Peer Gynt'' bez skreśleń! 

Szczegóły owiane są naigłębszą tajemnicą 
Nasza redakcja jednak dowiedziała się, ze 
planowane na rok 20 l 5 przedstawienie 
prezentowane będzie na wodzie. na 
specjalnie zbudowanej sztucznej wyspie. 
tylko jeden raz dla ścisłe wyselekcjonowanei 
grupy gości . Spektakl i bankiet iednak 
transmitowane będą na żywo w telewizji 

Na sukces takich przedsięwzięć składa się 

wiele przyczyn. Można oczywiscie powiedzieć 
cynicznie. że przede wszystkim pieniądze 

Nigdzie nie ujawniano kosztów produkcji. 
ale z pewnością były one astronomiczne. 
zważywszy nie tylko ilość 1 jakość użytej 

aparatury. ale choćby samą adaptacię miejsc 
pod względem akustycznym czy liczbę 

zatrudnionych artystów i fachowców. leżeli 

jednak te pieniądze wydano i znalazło Się 
aż tylu chętnych do odbioru. to widać było 
z góry wiadomo. że to się w io k.iś sposób 
opłaci. że odpowiada to jakims potrzebom 
współczesnego odbiorcy sz ki . 

Rank. zapytany o obawy związane 

z tym nietuzinkowym przedsięwzięciem 

wyznaje: „Obawiam Się wielu rzeczy. 
szczególnie tych od nas niezaleznych. 
Realizacja projektu iest bardzo trudna. ale 
przygotowujemy się na wypadek wszelkich 
kłopotów. Całe przedstawienie nagramy. żeby 
w razie katastrofy móc tę taśmę wykorzystać . 

Mam oczywiscie nadzieję. że mimo wszystkich 
trudności będziemy w stanie pokazać całość 
na żywo. Wierzę . że jesteśmy do tego dobrze 
przygotowani. 

WyjątkowoSć wydarzenia pcdkreśla fakt. 
że nazwiska vqkonawców ok111e są ścisłą 

taiemnicą . Ani Rank. ani nikt z iego sztabu 
nie chce zdradzić nazv.~sk wykonawców. 
Producent powtarza. ze trwaią negocjacje. 
Dobrze zorientowani spekuluią. że .Doktor" 
zabiega o udział słynnej piosenkarki. dla której 
występ w takim klasycznym przedsięwzięciu 

będzie całkowitą nowością. 
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