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Nostatic! Martin Hall Hent PDF Forlaget skriver: Gennem de seneste år har Martin Hall skrevet en række
store features til GAFFA om bl.a. Sex Pistols, Joy Division og Throbbing Gristle. Alle artiklerne har fungeret
som punktnedslag til en aktuel anledning, hvad enten det så har været et jubilæum eller en gendannelse. De
samlede artikler er den første sammenhængende fortælling på dansk om punk- og postpunkperioden, som den

primært udspillede sig i Storbritannien.

Martin Hall var som udøvende musiker selv en del af den scene, der brød igennem i årene omkring 1980, og
det mærkes tydeligt, når man læser Nostatic! Hall citerer flittigt datidens engelske musikpresse, ligesom han
konstant perspektiverer de forskellige kunstneres indbyrdes forhold og interesser, hvad enten det drejer sig

om situationisme, amfetamin, fransk lyrik eller satanisme. Der tegnes med andre ord noget nær et totalportræt
af den scene, der om nogen har stået fadder til tidens ombejlede indie-kultur, og portrættet suppleres af de

illustrationer, som maleren og musikeren Knud Odde har udført til bogens tolv kapitler.
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