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Iggy Pop Jan Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: Iggy Pop er rockmusikkens evige rebel, men drømte engang
om at blive Amerikas præsident. Som et paradoks af de store citerer han gerne Walt Whitman den ene dag for

den næste at kravle rundt på alle fire og synge I wanna be your dog.

Han blev med sin selvdestruktive og konfrontatoriske sceneoptræden et forbillede for punkgenerationen, som
revolutionerede rocken i 1970’erne og var med til at udstikke dens kurs for fremtiden. Han har arbejdet

sammen med alle fra Andy Warhol og William S. Burroughs over Sex Pistols og Kylie Minogue til Johnny
Depp og Michel Houellebecq. Han var David Bowies ven i mere end 40 år, og de delte en tid lejlighed i
skyggen af Berlin-muren og skabte fire rockklassiske lp’er på bare ét år. Historien om Iggy Pop er unik og
vanvittig. Underholdende, farverig og fyldt med sex, død og stoffer balancerer den ofte på grænsen af det

sindssyge.

Og så begynder den i Aarhus i 1878. Bogen er rigt illustreret med mange hidtil ukendte fotos, og som noget
enestående indeholder den en komplet fortegnelse over Iggy Pops plader, film og danske koncerter, inklusive

alt om den første, ukendte optræden.
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