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KAREN ELSON 
THE GHOST WHO WALKS 
LAB 10038 • LANÇAMENTO: MARÇO/2011 

TRACK LISTING: 

 

 
01. THE GHOST WHO WALKS 

02. THE TRUTH IS IN THE DIRT 

03. PRETTY BABIES 

04. LUNASA 

05. 100 YEARS FROM NOW 

06. STOLEN ROSES 

07. CRUEL SUMMER 

08. GARDEN 

09. THE BIRDS THEY CIRCLE 

10. A THIEVE AT MY DOOR 

11. THE LAST LAUGH 

12. MOUTHS TO FEED 

 

Você conhece Karen. Talvez não saiba ao certo de onde, 

mas aquele rosto branco cor-de-lua emoldurado pelos 

cabelos em chamas vermelhas está em seu sub-consciente 

faz tempo. Karen Elson é o típico caso da criança esquisita 

que se transforma em mulherão e sai por aí destruindo 

corações desde muito cedo. 

Já na adolescência, começou a trabalhar como modelo 

ao lado da irmã gêmea, Kate, e em pouco tempo estava 

estrelando campanhas e desfiles de Marc Jacobs, Yves 

Saint Laurent, Gaultier, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Dior, 

Dolce & Gabbana e o que mais você imaginar. Talvez seja 

daí que você se lembra dela. Mas o grande segredo é que, 

entre uma foto e um desfile, Elson também se aventurava 

pela música. 

Em 2004, quando gravava um clipe para o White Stripes, a 

beleza exótica da ruiva conquistou o líder do grupo. Karen 

e Jack White se casaram no meio do Rio Amazonas. 

Apoiada pelo maridão, deu mais espaço a seus dotes 

musicais. Em 2010, Karen Elson juntou uma boa parte do seu 

repertório próprio e convocou seu amado marido para 

produzi-la. 

E, mesmo tanto tempo depois, ela não esqueceu do 

passado: seu belo disco de estreia se chama The Ghost Who 

Walks, apelido que recebeu quando era uma esticada 

criança branquela na escola. 

Esperta, a cantora parece querer sugar o que puder dos 

talentos de White, incluindo aí as referências do blues, do 

country e do bluegrass que tanto aparecem nos discos das 

oitenta e nove bandas do famoso cantor e guitarrista. Em 

seu repertório, Karen rega nossos sentimentos com a 

dolorosa e linda Lunasa, construída sobre uma melodia tão 

bonita, tão bem  torneada no violão e na guitarra slide, que 

fica difícil ouvir qualquer coisa depois disso. 

 

A cantora abre seu coração na canção-tema, que 

inicia toda a conversa, e se derrete na incrível Cruel 

Summer, que traz um pouco da vibração de PJ Harvey 

para o álbum. 

O acordeão dá um clima de filme de terror em cidade 

abandonada à bela Stolen Roses, com suas vozes em 

duelo permanente, ao passo que a melancólica The 

Last Laugh deixa um cheiro de country pop anos 70 no 

ar. 

Há espaço até para a música de cabaret que Karen 

emulava nos tempos de Citizens Band, com a 

intrigante 100 Years From Now, que ganha em seu 

arranjo um toque do barulho clássicos do White Stripes. 

Talvez você se lembre do rosto enigmático de Karen 

Elson de alguma campanha publicitária, ou de um 

desfile ou sessão de fotos que tenha feito algum 

tempo atrás. Mas é sua voz em The Ghost Who Walks 

que vai marcar a sra. Jack White na sua cabeça para 

sempre. (Por Bruno Reis) 

“A voz teatral e atraente de Elson adiciona sinceridade a 

sombria „Stolen Roses‟, enquanto a faixa-título é uma balada 

matadora.” Q Magazine 

“Algumas frases melódicas são diretas e persuasivas, e as 

letras das músicas também, com momentos graciosos.”      

The New York Times 

“Sua voz de soprano lembra Jenny Lewis e Loretta Lynn, 

amparada pelo talento do marido/produtor Jack White.”  

Spin  
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