Michael Jackson (29 sierpnia 1958 w Gary - 25
czerwca 2009 w Los Angeles)
Temu dzieciakowi z Gary, stan Indiana,
dziecięca normalność została zabrana,
światowy "król popu",
gdy śpiewał z top topu,
całym sobą spłacał los Piotrusia Pana.
(ebs)
Michael Jackson - amerykański muzyk, artysta estradowy, tancerz, aktor, kompozytor, autor tekstów i filantrop,
którego kariera i życie osobiste stały się ważną częścią kultury masowej ostatnich czterech dekad. Znany jako
jeden z najlepszych wykonawców muzyki pop i jeden z najpopularniejszych muzyków w historii, nazywany "Królem
Popu".
Urodził się 29 sierpnia 1958 w Gary, w stanie Indiana, jako Michael Joseph Jackson w wielodzietnej rodzinie
Afroamerykanów uprawiających muzykę. Był siódmym z dziewięciorga dzieci, a zarazem piątym z sześciu synów w
robotniczej rodzinie Josepha i Katherine Jackson. Katherine, będąca Świadkiem Jehowy wychowywała dzieci w swej
wierze bez udziału ojca. Karierę muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat, jako wokalista rodzinnego zespołu "The Jackson
5". Pierwszy solowy album "Got to Be There" wydał w 1971, będąc jeszcze członkiem grupy, z którą ostatecznie się
rozstał w roku 1984.
Pełną karierę solową artysta rozpoczął w 1979, zaś jej szczyt przypadł na przełom lat 80. i 90. XX wieku, po
wydaniu albumu "Thriller", którego światowa sprzedaż wynosi ponad 100 mln egzemplarzy.
https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA
Po "Thrillerze" Jackson wydawał kolejne albumy osiągające wysokie pozycje na listach przebojów i sprzedaży: "Bad"
(1987), "Dangerous" (1991), "HIStory" (1995) oraz "Invincible" (2001).
Do jego dokonań w przemyśle muzycznym zalicza się rewolucyjne podejście do teledysków (zapoczątkowane przez
wideoklip do piosenki "Thriller" z 1983) oraz zdominowanie rynku muzyki popularnej w latach 80. XX wieku. Był
ponadto pierwszym czarnoskórym artystą, który uzyskał silne poparcie w telewizji, w szczególności MTV, która z
korzyścią dla obu stron promowała jego pionierskie wideoklipy do piosenek "Thriller" czy "Billie Jean".
Spopularyzował też skomplikowane ruchy taneczne, takie jak moonwalk i robot dance.
W swojej karierze otrzymał 13 nagród Grammy, a 13 spośród jego singli uplasowało się na pierwszych miejscach
list przebojów w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2006 Raymone Bain, rzeczniczka prasowa Jacksona,
ogłosiła, że Michael Jackson sprzedał ponad 750 mln egzemplarzy płyt na świecie.
W 1994 Jackson poślubił Lisę Marie Presley, córkę Elvisa Presleya. Po niespełna dwóch latach małżeństwo to jednak
się rozpadło. Para nie miała dzieci.
Od 1988 do 2005 Jackson mieszkał w swojej posiadłości w Kalifornii, zwanej Neverland Ranch, gdzie zbudował park
rozrywki i prywatne zoo, często odwiedzane przez dzieci. W 1993 artysta został oskarżony o molestowanie
nieletnich. Wątek związku Michaela Jacksona z dziećmi pojawił się ponownie w 2003, po emisji dokumentu "Living
with Michael Jackson", jednak w 2005 został uniewinniony ze wszystkich zarzutów. Przyjaźniąca się z Jacksonem
Elizabeth Taylor, broniła go w programie "Larry King Live", mówiąc, że była u Jacksona i widziała ich "w łóżku

oglądających telewizję. Nie było w tym nic nienormalnego. Nie było żadnego kontaktu fizycznego. Śmialiśmy się jak
dzieci i oglądaliśmy mnóstwo Walta Disneya. Nie było w tym nic dziwnego".
Jackson miał troje dzieci: Michaela Josepha Jacksona Juniora (znanego jako "Prince"), Paris Michael Katherine
Jackson oraz Prince’a Michaela Jacksona (znanego jako "Blanket"). Matką dwojga starszych jest Debbie Rowe,
matka trzeciego dziecka nie jest publicznie znana.
https://www.youtube.com/watch?v=LeiFF0gvqcc
Zmarł 25 czerwca 2009, w wieku 50 lat, wskutek "nagłego zatrzymania akcji serca”. Ciało po autopsji zostało
złożone do grobu dopiero 3 września na cmentarzu Forest Lawn w Los Angeles.
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU

