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WARPAINT 
THE FOOL 
LAB 10039 • LANÇAMENTO: MARÇO/2011 

TRACK LISTING: 

 

01. SET YOUR ARMS DOWN 

02. WARPAINT 

03. UNDERTOW 

04. BEES 

05. SHADOWS 

06. COMPOSURE 

07. BABY 

08. MAJESTY 

09. LISSIE’S HEART MURMUR

Garotas, garotas e mais garotas. São quatro delas, de 

tipos diferentes. Uma loira, outra morena, algumas 

bonitas, outras nem tanto, todas talentosas, donas de 

um estilo verdadeiro, que se deixam entrecortar por 

grandes canções mesmo com pouca bagagem para 

mostrar. 

Elas são as donas do Warpaint, grupo que está 

finalmente dando material àqueles que já 

vislumbravam ali uma boa adição ao seu playlist 

diário pelos singles soltos no ar e o EP “Exquisite 

Corpse”. Qual será o segredo delas? O que as difere 

das outras? 

Talvez a audácia. Poucas delas seriam capazes de 

empunhar uma guitarra e abrir uma música com um 

fraseado tão sorumbático quanto o de “Warpaint”, a 

segunda canção do álbum que coloca essas 

americanas de frente para o gol. Um forte acento 

grunge nos envia aos anos 90 no começo da faixa, 

liberando depois o espaço para que a baixista Jenny 

Lee Lindberg, as guitarristas Emily Kokal e Theresa 

Wayman (as três também cantam) e a baterista e 

tecladista Stella Mozgawa deixem fluir uma jam 

session bonita de se ouvir. 

Normais, não são. Faixas que ultrapassam os cinco 

minutos e misturam exageros dramáticos e melodias 

contidas são o que mais se encontra em “The Fool”, o 

referido debut das moças. Estruturas pouco 

convencionais também estão por todo o disco. 

Até aquela beleza esquisita que emociona porque 

não conseguimos distinguir de onde vem a pancada 

– só a sentimos, lá no fundo -, está presente em 

músicas como a envolvente “Shadows”, a singela 

“Baby” ou a quebrada “Set Your Arms Down”. 

 

Climão pós-punk forte, aquela coisinha escura do 

Joy Division, do Cure e do Echo and the 

Bunnymen dando „oi‟ na porta de cada música, 

é outro detalhe interessante do Warpaint. De 

onde essas garotas, que se conheceram ainda 

na infância, tiraram essas referências todas e 

misturaram tão bem, eu não sei. E espero nunca 

saber. É o que as difere das outras, mas prefiro 

que continuem tendo seus segredos. (Por Bruno 

Reis) 

“Melhor disco de estreia do ano.” NME 

“Estupendo lançamento.” Village Voice 

“completamente convincente.” Mojo 

“As canções da banda Warpaint são contemplativas e 

apresentam um encantamento com elementos da folk 

music.” The New York Times 

“The Fool é construído sobre o pós-punk de um Joy Division, 

mas é muito mais do que um tributo.” Spin 

“Garotas do Warpaint saltam do underground para as listas 

de melhores discos do ano.” Folha de São Paulo 

“...o Warpaint desponta com um disco que, avesso do pop 

perfeito, cobra paciência e atenção. A recompensa não é 

pequena.” Correio Braziliense  

“Ondulante realmente é uma boa definição para "The Fool", 

já que muitas músicas funcionam como uma correnteza que 

arrasta o ouvinte.” ig.com.br 
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