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TRACKLISTING: 

 
01. Why Can’t We (VER CLIPE) 

02. Maybe 

03. Be My Man (VER CLIPE) 

04. Preacher Man 

05. Bimpé 

06. The Way I Feel 

07. OK OK 

08. Dreamer Girl 

09. Oré 

10. Baby Gone 

11. Broda Olé 

12. Questions 

 

 

Beautiful Imperfection é o sucessor do 

aclamado álbum de estreia, e 

homônimo, da cantora e compositora 

Asa (pronuncia-se Asha), que agora 

chega ao Brasil via LAB 344.  Com 12 

canções autorais, incluindo os hits 

instantâneos e ensolarados “Be My 

Man”, “Maybe”, e “Why Can’t We”, e 3 

canções em iorubá, Beautiful 

Imperfection apresenta um pop-retrô 

elegante e de qualidade. 

 

É impossível não gostar da voz e da 

atitude étnica e cosmopolita da 

cantora. Nascida em Paris e criada em 

Lagos, capital da Nigéria, foi neste mix 

de culturas que Asa colheu influências 

e ganhou raízes e coragem para voar 

sozinha. Filha de nigerianos, Asa tinha 

apenas dois anos quando sua família 

voltou a morar na Nigéria. Cresceu em 

Lagos, e aos doze anos estudava em 

uma das melhores escolas do país. 

 

 

Groove, com muito soul, que não 

por acaso quer dizer balanço e 

alma. Asa faz isso com 

propriedade. 
 

 

“É uma mistura quente e convidativa, com vocais levemente 

suingados. Audição incontestavelmente acolhedora.”  

The Guardian 

 

“Registro vocal cheio de charme” 

Boston Globe 

 

“Então, sim, é imperfeito, e é freqüentemente bonito, muito 

parecido com o próprio mundo, yeah? Você vê? Oh, muito 

relaxado para se ter cuidado? Certo, então...”  

BBC Music 

 

“O segundo álbum de Asa mostra uma inteligente batida 

pop-soul (...) Uma voz que mistura a rouquidão de Macy 

Gray com a „paixão‟ de Nina Simone.”  

Mojo 

 

“Elegância flamejante da garota do oeste africano (...) 

ritmos africanos  difundindo-se com o influente reggae 

de Lauryn Hill, isso faz muito bem”  

Uncut  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PqbmBM-z72s&ob=av3e
http://www.youtube.com/watch?v=MNUgJMDsOuY&ob=av2e

