IN MEMORIAM

DONNA SUMMER,
“regina muzicii
disco” ºi în cer
Regina muzicii disco, a murit la 63 de ani, dupã o lungã luptã cu
cancerul. Surse apropiate artistei susþin cã ea voia sã þinã ascunsã gravitatea bolii, încercând sã termine albumul la care lucra.
Cântãreaþa a câºtigat de cinci ori Premiul Grammy ºi este
cunoscutã pentru piese ca “She Works Hard for the Money”,
“This Time I Know It’s for Real”, “Last Dance” ºi “Hot Stuff”.
Familia artistei a publicat o declaraþie în care spune cã apropiaþii ei sunt “împãcaþi, comemorând viaþa ei ºi moºtenirea lãsatã
de Donna”. Interpreta a murit din cauza cancerului la plãmâni,
fiind convinsã cã s-a îmbolnãvit din cauza particulelor toxice
ajunse în aer dupã atacul de la 11 septembrie, din New York.
“Regina muzicii disco” a fost de cinci ori laureatã a Premiilor
Grammy ºi a dominat topurile muzicale americane în anii
‘70.Donna Summer, “regina muzicii disco” ºi în cer

S-a stins ºi Robin Gibb
Robin Gibb, cântãreþul grupului britanic emblematic Bee
Gees, a murit zilele trecute la vârsta de 62 de ani, dupã o
lungã luptã împotriva cancerului, a anunþat familia acestuia.
Barry, Maurice ºi Robin Gibb au atins culmi în lumea
muzicii pop din anii ‘70 cu titluri ca “How Deep Is Your
Love”, “Stayin’ Alive”, ºi “Night Fever”. Grupul a fãcut
vânzãri-record, de peste 200 de milioane de discuri. Fostul
solist, membru fondator al grupului disco Bee Gees, s-a
aflat timp de câteva zile în comã, în aprilie, într-un spital
din Londra, dupã o pneumonie. Fusese ºi operat la sfârºitul
lunii martie. Robin fusese diagnosticat cu cancer hepatic ºi
de colon, însã, în februarie, susþinea cã este aproape vindecat ºi cã se simte “fantastic”. ªi în octombrie 2011, a fost
internat din cauza unor dureri abdominale severe, fiind
diagnosticat cu o inflamaþie a colonului. Fostul cântãreþ care era vegetarian ºi nu consuma alcool sau alte substanþe
nocive - suferea de dureri de stomac de mulþi ani, medicii
nefiind capabili sã determine cauza exactã a acestora.Tot în
2011, a fost obligat sã anuleze o serie de concerte în
Brazilia, la recomandarea medicilor. În 2010, Robin Gibb a
suferit o operaþie din cauza unei ocluzii intestinale, aceeaºi
afecþiune care a dus la moartea fratelui sãu geamãn
Maurice, în 2003. Trupa Bee Gees, fondatã în 1958, a fost
compusã iniþial din gemenii Robin ºi Maurice Gibb ºi
fratele lor mai mare Barry, acum în vârstã de 65 de ani.
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