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Bowie Marc Spitz Hent PDF ”Det er klart den bedste biografi, der er skrevet om Bowie.”
Tonny Vorm, Information

Denne omfattende biografi om David Bowies liv og ikke mindst hans store kunstneriske produktion har været
totalt udsolgt i mere end et år, og nu har vi valgt at genoplive den i pocketformat. Bogen tegner et portræt af

musikeren, der træder ud af massekulturens skygge og bliver et stilikon i efterkrigstidens musik- og
kunstmiljø. Marc Spitz fortæller spændende og med et enormt udsyn om Bowies baggrund i 1960’ernes
swinging London, om 1970’ernes sex, drug & glitter, om hans kanonisering til international superstjerne i

1980’erne og endelig om hans kolossale indflydelse på de seneste generationers musik og kunst.

Marc Spitz er rockjournalist ved bl.a. 'Spin', 'New York Times' og 'Blender' og har skrevet flere bøger,
heriblandt om Green Day og den amerikanske punk. I februar 2014 udkommer hans store biografi om Mick

Jagger.

“Et veloplagt og veloplyst portræt af den altid gådefulde rockstjerne … Spitz’ encyklopædiske viden og
åbenlyse blik for Bowies værk adskiller denne bog fra et utal af samlebånds-rockbiografier.”

Kirkus Reviews

”Spitz koncentrerer sig om den komplekse udvikling i Bowies musik og tegner et fair og kritisk grundigt
billede af The Thin White Duke.”

Publishers Weekly

”Spitz opsporer omhyggeligt den evigt omskiftelige kamæleons historie … Med sin fremgangsmåde leverer
Spitz det hidtil bedste bud på at afdække, hvor enorm en indflydelse Bowie har haft gennem årene … Langt

det meste af vejen rammer Spitz mere rigtigt, end nogen Bowie-biografi hidtil har gjort.”
Blogcritics.org

”Godt fortalt, til tider humoristisk og altid interessant. Bowie-fans kan finde meget, der er dårligere, men
næppe noget bedre.”
Popmatters.com
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