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FORSIDEN

Kiss er midt i et av de sterste rock'n'roll-comebackene noensinne. Og de nyter hvert eveblikk av det.
Bandet ville "vise resten av verden hvordan Kiss-jenter ser ut" og du ber veere klar for bilder like sterke
som "Detroit Rock City'.' Forsidebildet ble produsert av Plavbovsfotoredakter for vestkysten, Marilyn
Grabowski. Selve fotojobben ble gjort av Arny Freytag. Takk til Scott McClusky for Kiss-jentenes
sminke og Alexis Vogel for styling av haret. Kaninen har et godt eve til Kiss-jentene. Det samme har
Frode Falch i Media Pro, som har gitt kaninen en hjelpende hand via Adobe Photoshop.
9

Deter nok en vanlig kveld pa kontoret for Kiss. Bandet er midt i sin siste
turne: laserstraler skjzerer gjennom r¢ykfylt luft mens enorme skjermer viser
Gene Simmons' giganttunge i 30. Ethvert bands virkelig store preve er sceneopptredenen, og det vet l<iss. De kverner gjennom

Love Gun, Detroit, Rock City

og Rock and Roll All Nite. Bandet, hvis to album Alive! og Destroyer star som
symbol er for syttital let, blasertaket av nittital let.

(tekst fortsetter side 126)
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hvordan Kiss-darner ser ut (ihvertfall de
delene av dem som ikke er dekket med
sminke). Da de ferste bildene av me:
eller mindre avkledde kvinner begynte a
strernme inn, bestemte Simmons se_g for
a tilby dem ti! Hugh Hefner _for muhgens
a trykke dem i Playboy. (Simmons. bor,
som mange vet, sammen med amenkanske Playboys Playmate of the year i 1982,
Shannon Tweed, og deres to barn.) .
Fotoredaktoren pa vestkysten, M~nlyn
Grabowski, ble satt ti! a styre prosjektet
mens de var pa veien. Ideen ble sen_ere
utvidet til a omfatte Kiss-glade godbiter
som gjerne ville posere_ for ~layboy.
Dusinvis av kvinner som gierne VIile kles
opp i alt fra kadettutstyr til catwomandrakter m0tte opp pa en "caSting" som
varte i flere <lager. I !0pet av ~otoopptaket
ble det brukt like mye energi og pyr?teknikk som pa et av sceneshowene. Bill_edresultatet er muligens <let eneste beVIset
for at Kiss noensinne har va:rt bakgrunnskulisser.
.
Mens prosjektet vokste seg st0rr~, gik~
vi pa Kiss-range!. Vi sa pa alt _matenalet VI
hadde samlet - hotellmtel"".]uene, b0kene dataene lekene - og bestemte oss for
a ~0re der' samme som Kiss alltid har
gjort: A !age en pakke av <let hele. (Du
kan h0re lydklipp pa ~-play_boy.com).
Det som folger er en samlmg Kiss-notater
- fakta og sitater du kan f~rd0ye mens du
"headbanger" ti! Psycho Circus.

<fra .sibe 55>

1

1995 samlet de fire opprinneli~e
medlemmene av bandet seg for fo1 ste gang pa over 10 ar for a fremfore
et knippe later pa MTVs Unplugged;
Responsen var sa stor at de dro ut pa
turne og trakk fulle hus overalt. Mot slutten av 1998 dro de atter pa veien og slapp
et nytt album, Psycho ~ircus, som solgte ti!
gull pa null tid. I apnl_ kommer_ ba_ndets
nye film, Detroit Roe~ City, s_om VII ~i bandet nok en dimensjon. Ti! for~kJe!l fra
hvordan situasjonen var for 20 ar side?,
anerkjenner gruppas artister gla~ehg
den innflytelse Kiss' "thunder roc_k har
hatt. Atte tommers hreler og pems~utteraler pa sterrelse med en hj~lm VIr~er
fremdeles latterlig. Man ska! likevel bite
seg merke i at da Kiss fylte det ber0~te
Madison Square Garden, spilte _Manly~
Manson for et mye mindre publikum pa
Hammerstein Ballroom pa andre siden
av gaten.
Da Playboy matte bandet pa et hotellrom i Chicago, ble <let fort snakk. ~m
annengenerasjons-grol:1pies. Den satmsk
anlagte libertineren Simmons, delte en
historie om en mor-datter-trekant _med
oss, og avsluttet slik: "I lepet av 45 mm~tter var vi alle i seng - en stor, lykkehg
familie." Paul Stanley beskre~ turneens
apningsshow pa Dodger Stadium i L~s
Angeles 30. oktober. Pa vei . tilbake ti!
hotellet ble bilen sittende fast i trafi_kken:
Medlemmene av gruppa forlot bilen I
fulle kostymer. "Det var som a vzere med
i Star Wars. Ingen ofret oss noen opp0

merksomhet. En jente sa pa oss og sa:
Wow, dere ma virkelig like _Kiss." Peter
Criss snakket om hans favontt-trommeslager (Gene Krupa) og favorittfilm i 3D
(House of Wax). Vi fikk tak i Ace Frehley,
og han fortalte oss mer enn ~ noengang
kunne fatt vite om International Space
Station og viktigheten av a befolk~ and~e
planeter. Gutta kastet ball med ulike _historier, vitser og parodier (Paul kan gi0re
en viii Sammy Davis jr.). Inmmellom ~k~
de ogsa nevnt varene, de var kjappe u~ a
nevne backstage-videoen fra Alive W?.ildwide-turneen; Kiss: the Second Coinznlf; ~e
er hysterisk morsomme sammen,_ srer
Adam Rifkin, regisseren bak Detroit Rock
cul~ "De er som The Marx Brothers.
De
.
har det mer g0y enn noen andre sgerner
jeg noensinne har m0~t." . .
.
For et band pa turne er tilgiengehg~e~
oppskriften pa profitt og et langt liv i
berernmelsens sekelys. I sa henseende er
Kiss, utrolig nok, et av de beste ~andene
noensinne. Pa attitallet holdt Sim~ons
og Stanley daglange Kiss-kon~ensJoner
for svorne fans. Men <let er alltid noen -:for eksempel kvinner - som onsker a
komme nzerrnere bandet.
Da Simmons holdt pa a samle_ sammen informasjon om leketey og spill for
den andre delen av Kisstory - en o~pfolger ti! Kiss-bibelen - oynet ~~11 en spn~e
ti! a fremme bandets trad1~Jon. hva u~gang pa vakre kvinner angar. Via mternett og Kiss' fanklubb spredde man ryktet om at <let var pa tide a vise verden

''.Jeg tilba Kiss. Faktisk er Kiss en av grunnene ti! atjeg i <let hele tatt plukket opp
en elektrisk gitar."

Kiss Meets the Phantom of the Park er tittelen pa TV-filmen fra 1983 som bandet
Paul Stanley
Kirk Hammett, Metallica
spiller i. Det var <let nest mest sette
"Han veide omtrent 150 kilo og sa ut
".Jeg kan ikke kopiere mesteren. Han bar
showet pa amerikansk TV.
som
en
bryter.
Han
vant
en
konkurranse,
en !av vibrato som er vanskelig a imiteF0r 1983 s0rget livvaktene rutinemesvant billetter fordi ban tatoverte meg pa
re."
sig for a J00pe opp filmen fra fans som
rumpa. Jeg lurer pa hva Sant noe betyr.
j Mascis I Dinosaurjr. Jeg tror <let er bra."
klarte a snike ti! seg bilder av bandet
uten sminke.
om Ace Frehleys gitarsoloer
Gene Simmons
Courtney Love stjal en Kiss T-skjorte da
Bandets nye film, Detroit Rock City,
"Ti! Posh Spice, Baby Spice og Scary
bun var liten.
handler om fire ungdommer som despeSpice vii jeg si at de far hive seg pa Old
Mike McCready i Pearl Jam hadde en
rat vii se et Kiss-show. Konsert-settet er en
Spice. Jeg synes musikken deres er veldig
Kiss-matboks.
eksakt kopi av scenen fra Love Gunbra."
turneen.
Paul Stanley
STII.TISTIKK
To av Kiss-lekene som aldri ble ti! mer
''.Jeg synes vi er kunstnere. Jeg synes
• An tall minutter som gikk fra billettene
enn prototyper, var Kiss-dragen og Kisssminken
er
kunst.
Vi
skaper
kunst
der
ble lagt ut for salg ti] <let var utsolgt da
kameraet. Kameraet var modellert etter
oppe, og jeg bar ikke sett mange band
Kiss skulle holde konsert pa Tiger
Genes ansikt og hadde en tunge som
som
bar
va:rt
i
na:rheten
av
<let
samme."
Stadium (med plass ti! 38.000 mennesstakk ut nar man knipset.
Peter Criss
ker) i 1998: 47.
Blodpr0ver fra hvert bandmedlem ble
"Fotograferingen var g0y, spesielt pano• Prisen for en billett pa forste rad pa
blandet
sammen og blandet med blekk
ramabildene. Jeg tror ikke jeg bar sett
svarteb0rsen: 50.000 kroner.
for den forste spesialutgaven av Kisskvinner
med
Kiss-sminke
noen
gang.Jeg
• Mengde penger som turneen i 1996
tegneserien fra Marvel Comics.
ble imponert."
innbragte: Mellom l,l og 1,4 milliarder
kroner.
Ace Frehley
B8KENE
''.Jeg tror jeg er middels god pa gitar. Det
• Prisen for en flaske Kiss-vin: 350 kroKisstory: Den offisielle bandbiografien og
er
oppskrytt.
Men
jeg
antar
at
jeg
bar
ner.
guide ti! samleobjekter. Jake Austen i
utviklet min egen stil. Da jeg var i tyve• Kiss' rangering pa lista over mest
bladet Roctober har kalt det en "utrolig
arene
ante
jeg
ikke
at
jeg
skulle
fa
muligpakke".
innbringende show i turnearet 1996het ti! a pavirke en he! generasjon gitar1997: I.
Kisstory II: Alt om Kiss' annet comespillere. Naser <let ut ti! atjeg far ajansen
back.
• Antall album Kiss bar solgt i l0pet av
ti! a pavirke neste generasjon ogsa.
sin 25 ar lange karriere: Mer enn 75 milBlack Diamond av Dale Sherman: En
Denne gangen skaljeg 0ve litt mer."
lioner.
uautorisert, pomp0s beskrivelse av Kiss.
Ace Frehley
• Antall gullplater: 25 (bare 4 fa:rre enn
Black Diamond 2: En stor diskografi og
Beatles' rekordantall pa 29)
musikkguide,
ogsa skrevet av Dale
VISSTE DU 11.T... ?
Sherman.
• Aret Kiss bestemte seg for a fjerne
Genes
virkelige
naVI1
er
Gene
Klein,
fodt
sminken: 1983. Aret de tok den pa igjen:
Kiss and Sell av C.K Lendt: En leserChaim Witz. Pauls vir 'eiige naVI1 er Stan1996.
vennlig 0yenvitne-beskrivelse av kolossen
ley
Eisen.
Peters
virkelige
navn
er
Peter
• Datoen for Kiss' forste opptreden pa
Kiss, skrevet av en av bandets tidligere
Crisscoula. 'Aces virkelige navn er Paul
managere.
et amerikansk TV-show i beste sendetid:
Frehley.
14. februar 1974 (programmet het In
Kiss and Tell: av Gordon G.G. Gerbert
Sminken representerer <let folgende:
Concert)
og
Bob McAdams: Surt oppgulp om Ace
Gene er Demonen. Paul er Stjernebar• Lengden pa Gene Simmons' tunge:
Frehley, skrevet av to tidligere paheng.
net.
Ace
er
Space-Ace.
Peter
er
Catman.
12,7 centimeter.
En sensasjonshistorie: Ace festet hardt.
Genes og Pauls f0rste band het
• Antall medlemmer av Kiss' fank.lubb i
Wicked
Lester.
Da
de
satte
sammen
ban1987: 100.000.
KISS OG PLII.YBOY
det med Ace og Peter, vurderte de a kalle
• Arlig inntekt for Kiss i 1978 (ifolge
Februar 1997 - Gene Simmons' J0a:reste
<let Fuck.
Forbes): 840 million er.
Star Stowe blir Playmate of the month. "Slik
F0r de begynte med den karakteristisjeg ser <let, er musikken hans <let sex
ke
sminken,
kledde
bandet
seg
opp
som,
BII.NDSITII.TER
burde lyde som hvis du kunne h0re det,"
stjerner som Alice Cooper og York Dolls.
"Det er som a se bilder av Marilyn
sa bun pa den tiden. Et bilde av
Deler av de tidlige kostymene kom fra
Monroe mens hun sitter pa do: Det 0deSimmons, Criss og Stanley sammen med
Pleasure Chest i New York.
legger illusjonen."
Stowe ble ogsa trykket i samme utgave av
Pa syttitallet ga Kiss ut plater pa
bladet.
Paul Stanley om hvordan det var a bli
Casablanca, plateselskapet ti! Village
fotografert uten sminke
Januar 1978 - Debra Jensen, en solPeople og Donna Summer.
"Den beste gimmicken jeg bar sett, er
krem-modell
for Coppertone, blir
De offisielle ingrediensene i Genes
band som selger ti! flere ganger platina
Playmate of the month. l desember 1979
falske
geiteblod:
Smeltet
sm0r,
konditorog deretter gar pa scenen med opprevne
blir hun Peter Criss' annen hustru.
farge, ketchup, egg og yoghurt.
kla:r og later som om de er fattige. Deter
1982 - Shannon Tweed er Playmate of
Ace designet Kiss-logoen.
en flott gimmick."
the year. Senere m0ter hun Simmons,
En av de mest ubegrunnede og idiosom tidligere hadde va:rt sammen med
Paul Stanley
tiske tolkningene av bandnavnet som
"Hvis du ska! se pa band som stirrer p~
Diana Ross og Cher. Paret lever sammen
akronym
var
"Knights
in
Satan's
Service".
skoene sine, kan du like godt se et av
den <lag i <lag og har to barn.
Lou Reed har skrevet deler av tekstevare show. Vi harmer interessante sko."
Oktober 1996 - den engelske popne pa konseptalbumet Music From the
stjernen
Samantha Fox stiller opp i
Paul Stanley
Elder. Katey' Sagal - som spiller Peg
"For to <lager siden Sa vi en fyr som
Playboy. Hun var en tid sammen med
Bundy
i
Bundy - koret pa Genes soloalhadde dekket hele ryggen med tatovePaul Stanley, som igjen har va:rt sammen
bum.
ringer som fremstilte portretter av oss.
med Lisa Hartman, Lesley Ann Warren
Rolling
Stone
sammenlignet
en
gang
Idiotisk."
og Donna Dixon.
Kiss' musikk med b0ffelfjert.
Peter Criss
Gene har tusenvis av polaroidbilder
"En' fyr hadde tatovert Genes ansikt pa
av groupies.

GIRLS,GIRLS,GIRLS

I arenes J0p har Simmons sluppet tu~gen fri hva hans meninger om se~ angar.
Her er en samling sitater fra fortiden og
hans samtaler med Playboy:
"Kvinner ser ut ti! a tenke: 'Han der e~
ikke din type.' Det finnes ingen type. Vi
er menn. Vi er bikkjer."
.
''.Jeg har aldri va:rt interessert i pornofilmer. Tanken pa a se andre ha seg har
aldri gitt meg noe kick. Deter det samme
som a se pa sport_ passiv d~ltakels~. En,~
ten gj0r jeg det, eller sa gj0r Jeg <let ikke.
".Jeg elsker alle kvinner og kommer
aldri ti! a slutte med <let, uansett hva samfunnet sier. Kort fortalt: J eg vii ha e,~hvert
kvinnfolk som noensinne har levd.
''.Jeg knuller vettet av ~eg. J~g knuller
alt som beveger se?" HVIs d~t i:ke beveger seg, finner vi pa en l0snm .
9 .
"Noen ganger brukte de Ki~s-smmke,
noen ganger gjorde jeg <let. SkJ0nnheter
har ofte hatt lyst ti! a ligge
~dyret.
Jeg har alltid funnet <let moerkehg_.
"Det mest bisarre var a se mitt eget
ansikt surret rundt porten ti! helvete. En
tatovering. Hvis du kan forestille deg
munnen min vidapen, hennes lepper var
ikke lukket pa det tidspunktet heller -;,du
kjenner umykket - Go fuck yourself?

me?

IDOLER

"De var <let kuleste, helvetes demoniske
monsterh0ye rockebandet. De var superhelter for meg."
.
Trent Reznor, Nine Inch Nazls
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rumpa slik at <let bokstavelig talt kom
d1·itt ut av kjeften bans."
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