
ICHIKO AOBA - «Gift» at Sogetsu Hall - Ichiko Aoba

Se é possível imaginar um Paraíso musical pintado à trincha em tons de negro e 
cinzento, Ichiko Aoba poderá bem chegar-se à frente e fazer de Miguel Ângelo. 
Neste disco gravado ao vivo, que assinala o 10.º aniversário do lançamento de 
«Gift», Ichiko fez do Sogetsu Hall uma Capela Sistina, que tratou de pintar a 
preceito servindo-se de uma voz cristalina e uma guitarra de onde parece sair 
uma brisa suave. Se andam à procura do céu, esta pode bem ser a porta de 
entrada.

YEYE - 30

De Kyoto chega-nos Yeye, uma jovem que poderia facilmente ganhar a vida como 
a mulher dos sete instrumentos. Em «30», o seu quinto álbum de longa-duração, 
descobrimos uma mistura de pop electrónica, música folk e uma orquestra de 
câmara a deliciar-se com um dose generosa de algodão-doce, num disco capaz 
de animar até o espírito mais macambúzio. O lema será mais ou menos este: não 
precisamos de fingir ser outra pessoa para sermos felizes. Espíritos ao alto, 
minha gente. 

MEITEI - Kofu

Traduzido, Kofu significa algo como fora de moda, antiquado ou da velha guarda, 
expressões que assentam na perfeição a este disco assinado por Meitei. Uma 
rodela que fecha uma trilogia dedicada a histórias sobre fantasmas, 
assombrações e ventos que trazem ecos de vozes desaparecidas, e que serve de 
homenagem à música tradicional japonesa - aqui numa exploração e 
desconstrução atmosférica com a eletrónica sempre ao leme. Uma fusão 
engenhosa e muito inventiva entre o tradicional e o contemporâneo.

MEI EHARA - Ampersands

Mei Ehara é uma artista multifacetada, capaz de jogar em várias posições: é uma 
fotógrafa reputada, integra a revista literária SONO e é dona de uma carreira 
musical em nome próprio, tendo ainda colaborado com nomes como os Yogee 
New Waves ou nakayaan. «Ampersands», o seu segundo disco de estúdio, chega 
embrulhado numa colorida capa desenhada pelo artista Nova-Iorquino James 
Ulmer, mas é a voz imaculada de Mei Ehara que sobressai e embala, capaz de 
virar do avesso o dia mais cinzento.

CHELMICO - Maze
Foi, muito provavelmente, o mais excitante longa-duração editado no Japão 
durante o ano de 2020, e chega assinado pela dupla Chelmico – banda formada 
pelas MC Rachel e Mamiko. São 13 temas onde reina a imprevisibilidade, cada 
um deles atravessado por uma energia avassaladora onde o hip hop ganha as 
mais variadas formas e emoções. Um disco viciante para ser ouvido em modo 
repeat. Easy breezy! Easy breezy!
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