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MARI FUKUHARA

És nascuda a Tòquio. Comença la seva carrera musical creant i actuant 
amb els grups SHI-SHONEN i REALFISH, als anys 80.

Actualment treballa com a solista i produeix la seva pròpia música, a banda 
de compondre diverses bandes sonores per a pel·lícules i audiovisuals.

Ha publicat en format CD els  àlbums “Octave” (1997)”, “Pieta” (2007)”, 
i “Karakuri” (2013) i, en duo amb el guitarrista Yosuke Kakegawa, va 
llançar un mini àlbum en format casset , anomenat “Pendulum” (2015).

Avui ens presenta “Shizuku”(una gota d’aigua), el seu nou àlbum, que 
sortirà a la venda el maig de 2019. 

Com a homenatge a Catalunya i als catalans, la Mari Fukuhara inclou 
en el repertori un parell de peces del pianista i compositor català Enric 
Granados, que tocarà, precisament, amb el piano que va pertànyer al 
gran músic. 

És una artista que expressa amb naturalitat el seu carácter ingenu i 
espontani. La  musicalitat de la Mari denota els seus estudis de música 
clàssica i té la capacitat de fusionar l’estètica antiga amb l’element 
contemporani; velles històries de fades amb contes futuristes de ciència 
ficció. Tradició i modernidat conviuen, així, como les ben diverses cultures 
estrangeres i autòctones que coexisteixen al seu país.  

La seva música ens fa veure amb la oïda i viatjar amb els ulls tancats.

http://marifukuhara.tumblr.com/


