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 דוקר יצר י7ג7י1 פרנסיס הבמאי
 האחרונות בשנותיו שעוסק

בואי. דיוויד אלילו של
 אין למה מסביר הוא עכשיו
 בסרס סנסימנסליות סיפת

 שגרם במוות שעוסק
לבכות העולם לכל

ננריאד דה1יה

 בדיעבד. דברים לפרש נטייה לנו "יש
 האחרון, האלבום היה Heathen ואם
 ׳אדם בהתאם, אותו קוראים היו

 ׳ריאליטי/ עם כנ״ל וכו׳. ימיו', בסוף
 שהוא ידע בואי .The Next Day ו-

 ואת ׳לזרוס׳ את כתב הוא ולכן חולה
 - יחמיר המצב אם ׳בלאקסטאר׳:

 מצבי אם גם אבל יעבוד. האלבום
יעבוד" הוא ישתפר

 בגילוי לי סיפר בואי דיוויד שלנו, מאוחרת "בפגישה
 למקום לחזוי באנגליה. ולהזדקן לפרוש רוצה שהוא לב

 ויטלי. פרנסים האנגלי הבמאי מספר נולד", הוא שבו
 אור רואה ׳בלאקסטאר׳ האלבום הספיק. לא בואי "אבל

 מת. הוא כך אחר יומיים .69ה־ הולדתו יום בינואר, 8ב־
 I'll never see the English שד: הוא דייז׳ וב׳דולר

evergreens. הצטער באמת בואי מוחלט. עצב 
לאנגליה. לחזור יוכל לא שהוא

 ומתו בסרטן שלקו אנשים מכירים "כולנו
 שלו המחלה את להפוך ביקש בואי ממנו.

 העצמיים הפורטרטים כמו אמנות. ליצירת
 כנות של יצירה זו רמברנדט, של האחרונים
 לתוך מסתכל שאתה חש אתה ברוטלית,

 מבין הראשונה בפעם ואולי האמן. של נשמתו
בואי". דיוויד היה לעזאזל מי יותר, קצת

הדוקומ סרטו האחרונות׳, השנים חמש בואי: ׳דיוויד
בפב 28 (שלישי, השבוע אצלנו יוקרן ויטלי, של נטרי
 על אור יותר מעט לשפוך מנסה הוא רוקו). yes^ רואר
 להיעלמו. התרגלנו לא ועדיין המחר, את שהמציא האיש

 ׳ריאליטי׳, ההופעות למסע בואי יוצא 2003ב־ תזכורת:
בפ כך, אחר שנה מתמיד. ואלגנטי ומשעשע וקליל זוהר

 אירוע אותו תוקף ׳הוריקן׳, סטיבל
 מזיע בואי הבמה, על קשה לב

כוחותיו. בשארית ממנה ויורד
 גם האחרונה, הופעתו הייתה זו

היע שנות שבע אחרי בפומבי.
 2011ב־ חוזר הוא מוחלטת למות

 הבא אלבומו על בחשאי לעמי
 8ב־ .The Next Day והנפלא,
הול יום כמובן ,2013 בינואר

 את לקבל העולם נדהם דתו,
 Where מתוכו, הראשון הסינגל

Are We Now? הבאות בשנים 
 מעין הרחק לעבוד, בואי ממשיך

 כותב ג׳אז, נגני של חבורות סביבו מאגד הוא הציבור.
 אל־ את ומשלים ׳לזרום', למחזמר והלחנים המילים את

 זאת כל ׳בלאקסטאד. פחות, לא הנפלא האחרון, בומו
 אך באיבריו, שפשה הכבד מסרטן מתייסר שהוא בשעה
 ויטלי של המרתק סרטו מוחלטת. חשאיות על שומר

 בעזרת האחרונות, בשנים יצירתו את לאחור משחזר
 עימו. שעבדו הספורים והאנשים ארכיון חומרי
מילה בלי במעט פאתוס, נעדר סרט לעשות בחרת

ויטל מעריץ.

פתאום, מגיע הוא נובח. לא פשוט המוות הסרטן. על
וזהו.

 יותר היה כי מסגטימנטליות, להימנע רציתי "נכון.
 לדבר. לעובדות לתת העדפתי נפטר. כשבואי מזה מדי
הר במישור גם דברים להוסיף שביקשו מרואיינים היו

ופ - המצלמה מול שהתפרקו כמה גם היו והאישי, גשי
 מניפולציה שום לעשות לא כדי הכל, הוצאתי שוט

הצופים". על רגשית
הר בסודיות נשמרו שלו הפרויקטים בל

 ידועה בלתי הייתה מחלתו עובדת מטית.
למה? איתו. שעבדו לאנשים אפילו

 מהסיבות לכותרית לחזור רצה לא "הוא
האח האלבום את עשה כשהוא הלא־נכונות.

 אנשים היו במייחד. פרטי אדם היה כבר הוא רון
 לו הניחו וכולם - ניריורק ברחובות אותו שראו

לדע עצמה. בעד לדבר למוזיקה לתת רצה והוא לנפשו.
 היה שהוא בואי לדיוויד וחזר מעגל, השלים ממש הוא תי,

בעצם". ביישן, מאוד־מאוד אדם צעיר. כבחור

★ ★ ★

 ׳חמש אחרי בבואי, שעוסק ויטלי של השני סרטי זהו
 Seven Ages בסדרה פרק ביים גם הוא המצוין. שנים׳

of Rock מי מלווה שהוא שלי, הגיבור השתתף שבו
לדות.

 היה לא וכשהיא בואי. של מעריץ היה הגדול "אחי
 זיגי של התמונות על ומסתכל מתגנב הייתי רואה,

 התחלתי "ואז ויטלי, נזכר סיין", ואלדין סטארדסט
העבו גדול. למעריץ והפכתי עצמו, באמן להתעניין

 לבי־בי־סי. דקות שתי בן סרט הייתה שלי הראשונה דה
 ׳האם לבואי. התקשרתי צעיר, בחור של נאיביות ומתוך
 נחמד כך כל היה והוא כן. מיד, ענה והוא לי?׳ תעזור

שמ הבנת עליך, יהסתכל דיבר כשהוא רק כשנפגשנו!
 אמור לא אתה - ובכלל רגיל. לא לגמרי באדם דובר

 שהתגשם". חלום שלך! הגיבור את לפגוש
 נכנם בואי האחרון, מהאלבום ׳ארוס׳ לסינגל בקליפ
 הוא עדן׳. בגן אני- עליי. ׳תסבלו ואומר, מתים לאדון
שנדע? רצה

 רב־משמ־ אפילו דו־משמעי, זה את השאיר "בואי
 ואם בדיעבד. דברים לפרש נטייה לנו יש תשמע, עי.

Heathen קויאים היו כולם שלו, האחרון האלבום היה 
׳ריאליטי׳, עם כנ״ל וכר. ימיר, בסוף ׳אדם בהתאם, אותו

 דיוויד אומרים, היו כולם :The Next Day עם ובטח
 על להצביע יכול לא אני אז הקריירה. את מסכם בואי

 שהוא ידע בואי מסוים ברגע אבל המדויק, התאריך
 ׳לזרום׳ את כתב הוא ולכן, מזדקן. שהוא ובוודאי חולה,

 יעבוד. האלבום - יחמיר המצב אם ׳בלאקסטאר׳: יאת
 כל שמקווה כמו יעבוד. הוא ישתפר מצבי אם גם אבל

סרטן". חולה
 לא הוא לך, שחיו החומרים בבל הפחד? רגעי ואיפה
מבוהל? או עצוב, נראה

 במאי רנק, שיוהאן אחד, רגע היה מדהים. די וזה "לא.
 לו מודיע בואי עליו. מספר האחדינים, הקליפים שני

 פחד ׳הוא אומר, ורנק חולה׳. מאוד אני ׳תקשיב, בטלפון,
 אם מפתיע מאוד היה זה הלאה׳. המשכנו ומיד נורא.

 שלו שהקריירה באמן מדובר ותראה, מפחד. היה לא הוא
 שהוא איך על גם אבל והסטייל, המוזיקה על התבססה

 עצמו את להראות מוכי הוא חייו, בסוף והנה, נראה.
 ניסיון בלי חרטה. בלי בושה. בלי וחולה. זקן כאדם

 כזה, דבר עושים שהיו אנשים מעט יש משהו. לכסות
 מאוד". אמיץ מעשה כמותו. יפהפיים שהיו מי בוודאי
 ׳כל בואי: של הבאה התובנה את מציע שלך הסרט

 מוזר. אני וגם מוזר. שהוא להאמין רוצה מאיתנו אהד
כאלה׳. כולנו בעצם כי

 הפטרון נחשב בואי דיוויד שלו. המהות זו "בדיוק.
 השוליים. אנשי הלא־ייצלחים, המיספיטס, של הקרוש

 וכולנו, לכולם. קסם הוא כי - בעצם נכון, לא זה אבל
שפ מי וכל (צוחק) כזה! בוודאי אני מיספיטס. בעצם,
 כמו היה לא הוא בואי: את אהבנו נורא לכן כזה. גשתי
 להרגיש בסדר זה כולם! כמו להיות לא בסדר וזה כולם.

 דיוויד מוחמץ. או מיבן לא או בודד או עצוב או מדוכא
 החיים. הנאות על שר לא הוא שמח. אדם היה לא בואי
 מחוץ ולהרגיש ניכור, מוות, על הם שלו הטקסטים רוב

 הוא לכן עושה. שהחברה ממה במבוכה להיות לחברה,
 שידענו". החברתיים המבקרים מגדולי היה

הרבה? עוד החמצנו
 מהפכני, היה האחרון האלבום בוידאי. כן, "לכאורה

 פרץ כשהוא ,70ה־ שנות של לשיאים מתקרב אפילו
 האמנים רוב שלו, בגיל אלבום. בכל חדשים גבולות

 בשיא מופלא, אמן לך הנה אז - בבינוניות שוקעים כבר
 אותנו עזב הוא ובעצם, נדיר. זה חייו. בסוף שלו, המשחק

 לך תאר עוד. לרצות הקהל את תשאיר מושלמת: בדרך
 בואי מאשין(צוחק). טין אחרי מאיתנו נפרד היה שהוא

לנצח". מתגעגעים כשאנחנו בואי. כמו עזב


