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GIRL POWER – PARTE 1: 5 NOMES INTERNACIONAIS PARA SEGUIR DE PERTO

Aproveitando a boleia do Dia Internacional da Mulher, apresentamos 5 artistas fundamentais da música moderna 
para seguir com atenção redobrada. Grrrl power!

SHARON VAN ETTEN

Tem sido uma delícia acompanhar o percurso musical de Sharon Von Etten, que 
conseguiu superar uma quase paralisante timidez inicial e transformar-se numa 
das grandes vozes atuais, sem medo de experimentar novos territórios sonoros. 
Durante os tempos de criancice, Sharon integrou um coro e estudou clarinete, 
violino e piano, tudo isto antes de chegar à guitar-ra, o seu instrumento de 
eleição. Trabalhou numa espécie de coffe shop – onde se vendiam também 
discos e aconteciam pequenos concertos -, viveu uma crise pessoal, trabalhou 
como sommelier e, em 2012, estreou-se nos álbuns com o belíssimo «Tramp». 
Desde então nunca mais parou, e até fez uma perninha na série The OA. 
«Remind Me Tomorrow», disco de 2019, é a sua última preciosidade, onde 
encontramos essa ode lacrimejante à ado-lescência chamada «Seventeen».   
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JULIA JACKLIN

A música de Julia Jacklin tem o ar de um sonho indie transformado em 
diário poético. O seu universo sonoro é semelhante ao de gente como Angel 
Olsen ou Sharon Van Etten, mas diz-se que foi com nomes como Britney 
Spears, Avril Lavigne ou os Evanescence que acordou para a música – 
quem diria? A estreia nos discos aconteceu em 2016, com «Don`t Let the 
Kids Win» e, três anos mais tarde, chegou o incrível «Crushing», um 
verdadeiro tratado feminista onde Jacklin fez da voz um Manifesto. 
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WEYES BLOOD
Natalie Mering adotou o pseudónimo musical de Weyes Blood e, do 
experimentalismo e ruído iniciais, foi caminhando para territórios mais 
tradicionais, onde tem dado cartas na dream folk com um ligeiro travo a 
soft-rock. Começou por lançar cassetes em edições limitadas, colaborou 
com boa gente como Ariel Pink, estudou herbalismo e, em 2014, estreou-se 
com «The Innocents», um disco que poderia ter sido pensado como uma 
eterna banda-sonora para o outono. Desde então, tem-nos acompanhado 
como uma brisa amena em todas as estações do ano.
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ALDOUS HARDING

Assina no BI neo-zelandês como Hannah Harding, mas é como Aldous 
Harding que tem tratado de servir uma indie folk habitada por fantasmas 
com espírito gótico. Após desistir do sonho de se tornar veterinária, 
Aldous começou a cantar e a compor canções com a amiga - e também 
cantora - Nadia Reid, fez segundas vozes para os the Eastern e, em 2012, 
ganhou coragem e pediu a Marlon Williams – que se viria a tornar seu 
namorado e com quem, depois do fim, cantaria numa canção sobre a 
separação de ambos - e Ben Edwards para darem uma mãozinha na 
produção do seu primeiro e homónimo disco, onde mostrou que tem voz 
para inventar personagens que tanto choram com voz fininha, como 
metem um medo danado com a sua voz grossa.
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COURTNEY BARNETT

Letras afiadas, cordas de guitarra que arranham, uma voz que transforma o canto 
numa animada conversa de bar com sotaque e humor australianos. Nascida em 
Sydney no ano de 1987, Courtney  Barnett lançou o seu primeiro longa-duração em 
2005, com um título que merecia ser impresso numa T-Shirt dada a pensamentos 
filosóficos: «Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit». Kierkegaard, 
rói-te de inveja.
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https://open.spotify.com/artist/4OOlG5eBXSkSAAEeKjJb5Y
https://open.spotify.com/artist/3lmR0qMiGuoIF9UC54egcG
https://open.spotify.com/artist/3Uqu1mEdkUJxPe7s31n1M9
https://open.spotify.com/artist/12fRkVfO2fUsz1QHgDAG3g
https://open.spotify.com/artist/2wJ4vsxWd7df7dRU4KcoDe
https://www.youtube.com/watch?v=WsJIDptF-2c
https://www.youtube.com/watch?v=Uty1QGRAQes
https://www.youtube.com/watch?v=j7sTHoeH0eA



