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Bowie Simon Critchley Hent PDF Forlaget skriver: ´Bowie´ er en filosofisk rejse gennem David Bowies
musik, tekstunivers og mange personaer ind til kernen i spørgsmålet om, hvorfor han har betydet så meget for
så mange mennesker. Det er en bog om musikeren, som rakte ud efter os og viste os verdener, som vi ikke
vidste fandtes - helt i Bowies egen ånd læst ud fra hans værk og kun sjældent hans biografi og privatliv.

Simon Critchley er internationalt anerkendt professor i filosofi og livslang Bowie-fan, med rødder i den
engelske, grå arbejderforstad som Bowie selv. Critchley er ikke i tvivl om, at Bowie er en af de største

kunstnere i de seneste 100 år. Han viser hvorfor - og hvordan hans kunst balancerer mellem fortvivlelse og
håb, dystopi og utopi, fravær og begær, mellem død og liv, og hvordan hans spektakulære exit den 10. januar

2016 fletter sig ind i kunstnerens værk.

Om tolvårige Critchleys første møde med David Bowie på tv i 1972:
"Han virkede så seksuel, så vidende, så underfundig og så fremmedartet. På én gang arrogant og sårbar. Han
så ud, som om han havde forstået, hvad det hele gik ud på - hans ansigt var en dør til en verden af ukendte

nydelser."
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