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[The New York Times] Uma obra grandiosa. Espetacular. 
 
 
Sweet Heart, Sweet Light é o sétimo álbum da banda Spiritualized. A LAB 344 
lança no Brasil o novo projeto de J. Spaceman, conhecido pela excelência 
criativa, e que ao longo de seus 21 anos de estrada tem sido aclamado pela 
crítica.   
 
O registro marca a volta do Spiritualized após quatros anos, e segundo o 
próprio Spaceman é o que mais lhe importa no mundo no momento. “Desta 
vez eu queria fazer algo que englobasse o que eu amo no rock‘n’roll. Sou 
obcecado por música e não me prendi à regra alguma para criar Sweet 
Heart, Sweet Light”, diz o músico. 
 
Gravado durante dois anos entre Los Angeles, País de Gales e Islândia, e 
mixado por Jason em sua própria casa, Sweet Heart, Sweet Light é o 
atestado de superação dos seguidos problemas de saúde de afligiram o 
músico. O Spiritualized abraça uma linguagem mais pop para esta obra 
como se transportasse para o grande público seu clássico disco de 1997, 
Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space.  
 
Com nome original de Huh? devido aos efeitos à medicação hepática 
tomada por Jason, o disco traz 11 faixas do puro space rock, incluindo os 
singles, “Hey Jane” e “Little Girl”, que confirmam a grandiosidade do projeto. 
 
Tracklisting: 
 
01. Huh? (Intro) 
02. Hey Jane 
03. Little Girl 
04. Get What You Want 
05. Too Late 
06. Heading For The Top 
07. Freedom 
08. I Am What I Am 
09. Mary 
10. Life Is A Problem 
11. So Long You Pretty Things 
 
 
	  


