
 
imprensa@lab344.com.br / Tel: 21 2286-7332 / www.lab344.com.br / Twitter: @Lab_344 

 

 

 
 

 

 
 

 
LAB 10056-2 • LANÇAMENTO: JULHO/2011 

LAB 344 sob licença de XL Recordings 

Preço médio: R$ 27,90   

 

01. Goblin 

02. Yonkers 

03. Radicals 

04. She (feat. Frank Ocean) 

05. Transylvania 

06. Nightmare 

07. Tron Cat 

08. Her 

09. Sandwitches (feat. Hodgy Beats) 

10. Fish 

11. Analog (feat. Hodgy Beats) 

12. Bitch Suck Dick (feat. Jasper Dolphin & Taco) 

13. Window (feat. Domo Genesis, Frank Ocean, Hodgy Beats & Mike G) 

14. AU79 

15. Golden

A LAB 344 lança no Brasil o segundo trabalho solo do polêmico, e controverso rapper e 

produtor musical TYLER, THE CREATOR, líder do coletivo OFWGKTA (Odd Future Wolf Gang 

Kill Them All). 

 

Goblin estreou em 5º lugar na lista dos discos mais vendidos nos EUA, e o clipe do single 

“Yonkers” é um dos mais acessados no Youtube. 

 

Em Goblin, o garoto californiano de 20 anos de idade escreve contos de ficção criando 

camadas no próprio discurso boca-suja, estúpido, engraçado, escatológico e sexy, que 

não poupa nem os queridinhos do momento Chris Brown e Bruno Mars. Um adolescente 

motivado por negatividade que tenta mudar o pop, a América, mas que diz que não é 

modelo para ninguém. 
 

 

‘É um álbum que não deixa dúvidas que o líder do Odd Future é um talento raro.’ 

NEW MUSICAL EXPRESS 

 
‘Goblin é tão perturbador e distorcido como a estreia de Tyler. E, além disso, é escandalosamente brilhante.’ 

SLANT MAGAZINE 

 

‘Suas fantasias e falta de filtro são ainda obstáculos enormes para muitos, se não para a maioria dos ouvintes. Eles são depravados e 

desprezíveis, por conta de um longo e infeliz legado de gangsters e rap de rua. Eles também são o retrato de uma história maior,  

a de um caráter guiado - uma licença que concede às artes visuais, cinema e literatura, mas raramente a música pop.’ 

PITCHFORK 

 

‘Muito ruim que Kanye West – que também é fã – usou esse título no ano passado, porque Goblin é um Beautiful Dark Twisted Fantasy.’ 

ENTERTAINMENT WEEKLY 

 

‘Há muitos argumentos a favor e contra o que Tyler fala e pensa, mas uma vez que a barreira da língua é atravessada, as 

orelhas tornam-se dormentes, e o brilho real de Goblin pode ser ouvido.’ 

BBC MUSIC 

 

‘Se as letras de Tyler soam como um Eminem precoce do mal com seu jeito exuberante, o lado esquerdo do R & B tingido 

de faixas são como tiras de luz aparecendo através das rachaduras lunáticas de cortinas fechadas.’ 

ROLLING STONE


