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David Bowies død sendte chokbølger igennem millioner af mennesker verden over. Dette fyrtårn i moderne
kultur er nu slukket for evigt.

 

Han var en af de største personligheder i efterkrigstiden. Som en hjørnesten i rockhistorien var David Bowie
helt frem til Blackstar i 2016 konstant søgende og udfordrende; ofte kopieret, sjældent overgået. Han udgav

musik i seks årtier, men bevægede sig oftest i sin egen tid uden for tiden.

 

Musikken var hans hjemmebane, men hans betydning bredte sig i utallige kunstneriske retninger. Han var et
forbillede, et stilikon og en moderne far, og helt unikt appellerer han til både unge og ældre overalt. Jan

Poulsen har fulgt David Bowie siden 1973.

 

Han har interviewet og mødt ham flere gange, og i bogen følger han ikonet igennem hele karrieren. Han
beretter om de mange ansigter og udtryk, om musikken, filmene og billedkunsten. Om succes og seksualitet,
fiasko og frustrationer, og om det overraskende comeback i 2013 og tiden op til tusindkunstnerens uventede

død i januar 2016.

 

Jan Poulsen forsøger endvidere at placere Bowie i en større kulturel sammenhæng og kommer med talrige
eksempler på hans store betydning i og for dansk kultur. Bogen er rigt illustreret med sjældne fotos, og som
noget enestående medfølger en komplet fortegnelse over David Bowies plader, film og optrædener på dansk

jord.
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