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Mener prisen Alexx fikk i sommer er en bløff og
en kreftsvulst - truet med ekskludering

«N4AGIENS OSCAR»: Alexx Alexxander hadde allerede to IVlerlin Awards (magiker-priser) fra før. I mai ble han kåret til «lllusionist of
the decade", men nå såes det wil om prisen, selskapet bak og kriteriene for å vinne. Foto: Erik Munsterhjelm
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Tønsbergs- og kans(e Norges mest profilerte tryllekunstner, synes det er leit at noen vil

mistenkeliggøre Merlin-prisen. Han valgte å melde seg ut av den norske «faSforeningen» - før han
rakk å bli kastet ut.

For abonnenter

Den norske foreningen for tryllekunstnere og illusjonister, Magiske Cirkel Norge, sendte nylig ut en e-post til alle sine

medlemmer som Tønsbergs Blad har fått tilgang til.

Her ba de dem ta åvstand fra den internasjonale Merlin-prisen, som er utdelt siden 1968. I mai fikk Alexx Alexxander

en slik pris, og foreningen informerer nå om at han ikke lenger er et medlem.

- Alexx er en flott tryllekunstner, og har vært en flott ambassadør for trylling i flere år. Vi i styret i Magiske

Cirkel Norge synes det er synd at han nå har valgt å melde seg ut. Det vi hadde håpet på, var at han skulle
korrigere den uærlige reklamen han bruker i sin markedsføring, sier president Tor Arnesen til Tønsbergs

Blad.

Det som fikk foreningen til å reagere, var det Alexxander sa til både VG og TB i mai:

«Dette er stort. Det blir ikke større enn å bli utnevnt til «lllusionist ofThe Decade» globalt av verdens største

organisasjon for magikere. Denne utmerkelsen er for magi det oscar er for filmbransjen. Magiens mest prestisje{ylte

pris» fortalte Alexx Alexxander til VG og senere Tønsbergs Blad.

LES OGSA: Alexx (3Z) er «tiårets illusjonist" i hele verden: - Dette er veldig moro, det er det

- Opplevessom uærlig

I ettertid tok styret i L4agiske Cirkel Norge kontakt med Tønsberg-magikeren, og gorde ham oppmerksom på at det

er uheldig for ham å bli assosiert med Merlin-prisen. Dette skriver de til medlemmene.

«Alexx har via en rekke medier valgt å påstå at Merlin-prisen er den mest anerkjente prisen innen magien,

og at den for magikere er på linje med en Oscarpris for skuespillere. Vi har giort Alexx oppmerksom på at
reklamen oppleves som uærlig. Alexx har gjort noen små endringer på sine hjemmesider, men fortsetter nå

likevel å fremheve Merlin-prisen «lllusionist of the decade», som den mest prestisjefylte prisen innen

magienrr, skriver foreningen i en e-post til alle sine medlemmer.
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Dialogen førte ikke fram, og det er bakgrunnen for at Alexxander nå har valgt å melde seg ut, før han rakk å bli kastet

Ut:

- Dette er noe jeg har lurt på lenge. Jeg snakket senest med presidenten i sommer, men jeg har tenkt at jeg kan

støtte foreningen, selv om jeg ikke helt ser verdien av å være med i en hobbyforening med kos og hygge. Jeg har

tenkt at mange unge har meg som et forbilde, og derfor valgte jeg å være medlem videre.

LES OGSA: Alexx Alexxander fikk en skikkelig overraskelse: - Det blir ikke større

«En cancefsyulst»

Den svenske tryllekunstneren Tom Stone tok ijuli i år et knallhardt opp8iør med Merlin-prisen på sin
nettside. Han mottok prisen mot sin vilje i 2014. Svensken har senere snakket med flere tidligere vinnere, og

alle beskriver hvordan de har blitt lurt, og at de trodde det var en reell pris.

«Det år dags att såga ifrån. Merlin-priset år en cancersvulst i magivårlden. Den bor opereres bort. Ett pris från FlSN,4

år en bedrift ivårldsklass, något som fortjånar respekt och beundran. Om nån kommer dragande med nåt skråp av

kattguld och påstår att de fått «Magivårldens motsvarighet till Oscars", så bor det inte stå oemotsagt, det bdr skjøtas

isank ogonblickligen. Visst år det bra med kollegial sammanhållning, men den bdr inte omfatta renommdsnyltning

från de som varit meriterade nog att få autentiska priser», skriver Stone.

Det er ikke kjent om hans Oscar-referanse er fra Alexx Alexxander tidligere i år, men det var nettopp det uttrykket

han benyttet, og forklarer at det var fordi organisasjonen selv bruker denne omtalen på sin pris.

- Hvo synes du om det svenskeTom Stone mener, dt dette er en pris mon kon betole for d fd?

- Det er ikke noe jeg kjenner meg igien i. Jeg har aldri kjøpt en pris, og dette er en av mange jeg har fått opp
giennom årene. Jeg synes det er synd. og jeg synes det er litt stygt gort å kritisere andre. Jeg mener at vi skal
heie på hverandre, ikke bare ivår lille bransje, men i alle sammenhenger.

Alexx Alexxa nder opptrådte med sitt eget show, the Magic of Alexx Alexxander i Oseberg Kultu rhus 1 2. novem ber 2022. Foto:
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Bransiestrid?

lfølge e-post styret har sendt til medlemmene i Magiske Cirkel Norge, har mange av de som har blitt tildelt
prisen selv betalt for den og brukt den aktivt til reklame. De mener en rekke trylleforeninger verden rundt
har reagert på praksisen, og at prisene tilsynelatende deles ut uten at det er noen klare kriterier.

Merlin Awards hadde en anerkjent dommer som døde i 201 1. Siden er ikke hjemmesiden oppdatert spesielt mye,

med verken prisvinnere eller så mye annet. Siden bærer preg av å vaere fra en tidlig alder på internett.

Alexxander peker på at det var Magiske Cirkel Norge som nominert ham da han vant en annen Merlin-pris i 2016, og

mener det er mye misunnelse i miljøet som kan ligge til grunn for kritikk når noen gjør det brå.

Arnesen svarer at mye av kritikken mot Merlin-selskapet har kommet for en dag etter dette, at både det norske og

det internasjonale forbundet har endret holdningen til Merlin-prisen.

- Jeg forstår ikke hvorfor de lager et så stort nummer av dette. Jeg har blitt tildelt en utmerkelse som de
største i verden har mottatt: Siegfried & Roy og David Copperfield, for å nevne noen. På utdelingen deltokjeg
med de storste navnene innenfor magi i verden, og fikk være sammen med de som har et eget show i Las

vegas hver kveld. Det har åpnet mange nye dører til scener for min del. Når folk vil gi meg en pris er det
hyggelig, men det som er min drivkraft, å underholde.

BILOESERIE
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-Enuting

President Arnesen forteller at de synes det er leit at illusjonisten nå har valgt å melde seg ut.

- Alexx har vært medlem siden han var 12 år, og han er velkommen tilbake til oss når som helst, hvis han

endrer omtalen av denne prisen.

Han forteller at de per i dag har 240 medlemmer i N4agiske Cirkel Norge. Han har kun vært president det siste året,

og sier at det ikke har vært noen saker om ekskludering dette året.

lvlagiske Cirkel Norge er medlem i den internasjonale foreningen FISM, lnternational Federation of [.4agic Societies.

Dette er ikke l\4erlin Awards, og trolig kan striden sammenlignes litt med andre bransjer og sporter, der det er ulike

forbund som kjemper om å være de største.

- Vi har hatt kontakt med FISM i denne saken, ot i likhet med dem, synes vi det er problematisk med denne

typen falske priser. Det er en uting innenfor magien. Det er synd at flotte tryllekunstnere som Alexx blir
lokket til å bruke denne typen priser i sin reklame, understreker Arnesen.

Alexxander er imidlertid klar på hva han mener om saken:

- Jeg har ikke det inntrykket av de er svindlere. Det at Tor Arnesen kaller det en «falsk» pris for stå for hans
regning. Man får ikke en stor bransje til å gidde å bry seg på om en slik pris, hvis det ikke er reelt, Jeg føler at
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jeg har forsøkt å promotere magi på en positiv måte, og har forsøkt å inkludere Magiske cirkel Norge. Jeg har

fått en pris jeg er veldig stolt av, sier Alexx Alexxander tirsdag ettermiddaS.

Fått en rekke utmerkelser

Tønsberg-illusjonisten synes det er stas å motta priser, men understreker iglen at hans viktigste motivasjon er å

underholde og skape gode opplevelser.

Alexxander synes det er stas å motta priser, som da han fikk byens seil av ordføreren iTønsberg i 201 9. Han har

også vunnet prisen Seed Forum Global Best talent, som ikke er en magi-pris. I 2010 ble han kåret til årets

tryllekunstner i Norge.

- Akkurat som jeg ikke har sjekket denne prisen nærmere, gikk jeg ikke til ordføreren i Tønsberg i 201 9, for å sjekke

at det var en ekte utmerkelse, eller sjekket nøye hva Seed forum var.leg har bare forholdt meg til at de største i

verden har fått Merlin-prisen fØr meg.
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Småbarnsfamilien tapte saken i Iagmannsretten: -
Føles som en kniv i hjertet
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