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the GazettE
Írta: Lady Marilyn



Profil

A japán visual-kei stílusú zenekar 2002-
ben alapult, a Matina kiadónál. Az együttes 
életútja ezen évben startolt, mikor április-
ban kiadták első lemezüket. Az eredeti 
formációban Yune ülhetett a dobok mö-
gött, ám 2003-ban, mindössze egy évnyi 
tagságot követően, úgy határozott, hogy 
kilép. Helyére Kai került. Ezenkívül nem 
került sor tagváltásra, így ez a formáció 
a visual-kei stílus egyik legösszekovácsol-
tabb és legösszetartóbb zenekarának 
mondható.

2015-ig 8 stúdióalbumot, 2 válogatás 
lemezt, 6 középlemezt, 23 kislemezt, közel 
ugyanennyi (20) videókiadványt prezen-
táltak, idén pedig az Undying című album 
megjelenését várhatják a rajongók. Ezen-
felül rengeteg koncertet is adtak, a fanok 
legnagyobb örömére.

Tagok

Ruki (ルキ), énekes, Matsumoto Takano-
riként látta meg a napvilágot, 1982 febru-
árjában, Kanagavában. Kedvenc évszaka a 
tél, több testékszert is visel, illetve azokat 
szívesen meg is tervezi. Ő a banda egyik 
alapítótagja. A dalokat saját maga írja.

Uruha (麗), azaz Takashima Kouyou szin-
tén Kanagavában született, 1981. június 
9-én. Gitárosként és vokalistaként erősíti 
a formációt, ö is alapító tag. Az első hang-
szere egy Horizon - Grass Rots-black gitár 
volt, melyet szüleitől kapott. Élete első 
állását pedig egy zöldséges üzletben töl-
tötte be.
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A legutóbbi, 2015-ben kiadott Dogma 
lemezt egyébként még a tizenharmadik 
évfordulós koncertjükön jelentették be. 
Szintén a sound of japan weboldalán buk-
kantam arra a cikkre, mely a DARK AGE 
projektről számol be részletesebben. Mire 
ezt a cikket olvassátok, az Undying már 
debütált is!

Az alternatív  hangzásvilág és az ext-
ravagáns kinézet a the GazettE esetén 
is együtt jár, hasonlóan a többi visual-kei 
bandához. A tagok valamennyien művész-
nevet használnak, ezzel is kifejezve egyé-
niségüket. Nem csak lemezenként, akár 
klipekként is felismerhetünk valami újat, 
amit eddig még nem mutatott a zenekar. 
Ha kíváncsi vagy a dalszövegek magyar 
fordítására, akkor a http://j-rockmagyarul.
blogspot.hu oldalán megtalálod.

http://j-rockmagyarul.blogspot.hu
http://j-rockmagyarul.blogspot.hu


Aoi  (葵) gitáros és háttérénekes, eredeti 
neve Shiroyama Yuu. 1979. január 20-án 
született  Meiben. Mielőtt a the GazettE 
tagja lett volna, két másik zenekarban is 
játszott. Egy ideig biciklis és motorkerék-
páros karrierről ábrándozott, végül mégis 
a zenélésben teljesedhetett ki. Hobbijai 
közé tartozik a kendó és a videójátékok.

Reita (れいた) basszusgitáros, hivatalosan 
Suzuki Akira, a the Gazette zenekar egyik 
alapítótagja, Kanagavában született. Csil-
lagjegye az ikrek. Az orrát hol kötéssel, hol 
sállal fedi, mert nem szereti a formáját. 
Korábban más zenekaroknál is játszott, de 
az alapítás során a többiekkel együtt elha-
tározta: ez lesz az utolsó banda, melyben 
tevékenykedni fog. A basszusgitár mellett 
a billentyűket is megszólaltatja.

Lemezek

Stúdióalbumok
Disorder (2004)
NIL (2006) hosszabb címén Nameless Li-
berty Underground
Stacked Rubbish (2007) Európában több 
mint egy hónapos csúszással került az üz-
letekbe.
Dim (2009)
Toxic (2011)
Division (2012)
Dogma (2015)

Kislemezek
Cockayne Soup (2003)
Akayuukai (2003)
Spermargarita(2003)
Hankou Seimeibun(2003)
Madara(2004)
Gama(2005)

Források

Hivatalos honlap: 
http://the-gazette.com/

Wikipedia

https://hu.wikipedia.org/wiki/The_

Gazette_(egy%C3%BCttes)

https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Gazette_(band)

Rajongói honlapok

https://starity.hu/sztarok/matsumo-
to-takanori/

https://starity.hu/sztarok/suzu-
ki-akira/

https://starity.hu/sztarok/shiroya-
ma-yuu/

https://starity.hu/sztarok/uruha/

http://jrock.wikia.com/wiki/Kai_((Ga-
zette))

Egyéb

http://www.soundofjapan.hu/the-ga-
zette-nyar-vegen-jon-az-uj-album/

http://www.soundofjapan.hu/the-ga-
zette-nemsokara-uj-kislemez/

Facebook

 the GazettE Hungary
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Kai (戒) dobos, valódi nevén Uke Yutaka, 
Tokushimában látta meg a napvilágot. Egy 
évvel később csatlakozott a zenekarhoz, 
mégis teljes értékű tagjává vállt. Kedveli a 
videójátékokat és a főzést.

http://the-gazette.com/
https://hu.wikipedia.org/wiki/The_Gazette_(egy%C3%BCttes)
https://hu.wikipedia.org/wiki/The_Gazette_(egy%C3%BCttes)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gazette_(band)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gazette_(band)
https://starity.hu/sztarok/matsumoto-takanori/
https://starity.hu/sztarok/matsumoto-takanori/
https://starity.hu/sztarok/suzuki-akira/
https://starity.hu/sztarok/suzuki-akira/
https://starity.hu/sztarok/shiroyama-yuu/
https://starity.hu/sztarok/shiroyama-yuu/
https://starity.hu/sztarok/uruha/
http://jrock.wikia.com/wiki/Kai_((Gazette))
http://jrock.wikia.com/wiki/Kai_((Gazette))
http://www.soundofjapan.hu/the-gazette-nyar-vegen-jon-az-uj-album/
http://www.soundofjapan.hu/the-gazette-nyar-vegen-jon-az-uj-album/
http://www.soundofjapan.hu/the-gazette-nemsokara-uj-kislemez/
http://www.soundofjapan.hu/the-gazette-nemsokara-uj-kislemez/
https://www.facebook.com/thegazettehungary/?fref=ts

