Billie Eilish vie kuuntelijat
mukanaan
synkkään
ajatusmaailmaansa
Kalifornialainen teinipoppari Billie Eilish on viime aikoina
ollut yksi median puhutuimmista henkilöistä. Koko maailma on
haltioissaan uudesta artistista, joka vasta julkaisi
debyyttialbuminsa.
musiikkimaailmalle?

Onko

hän

sukupolvensa

pelastaja

Billie
Eilish,
koko
nimeltään
Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, on noussut
maailmanlaajuiseksi suosikiksi lyhyen ajan sisällä. Hänet
tunnetaan
melankolisesta
popmusiikistaan: Eilishin debyyttialbumi When We All Fall
Asleep, Where Do We Go? nousi heti maaliskuussa 2019
ilmestyttyään listaykköseksi. Eilish on syntynyt joulukuussa
2001, mikä tekee hänestä ensimmäisen 2000-luvulla syntyneen
artistin, jolla on albumi listaykkösenä.
Eilishin debyyttialbumilta ilmestyi etukäteen singlet You
Should See Me In A Crown ja When The Party’s Over vuoden 2018
puolella. Seuraavat singlet Bury A Friend ja Wish You Were
Gay julkaistiin vuoden 2019 alkupuolella. Albumin viides ja
viimeinen single Bad Guy ilmestyi albumin kanssa samana
päivänä 29. maaliskuuta 2019. Albumilla on 13 kappaletta sekä
13
sekuntia
kestävä
aloitus
nimeltään
!!!!!!!,
jossa kuullaan Eilishin ja hänen veljensä naurua sekä albumin
aloitussanoja.
Eilishin kappaleiden nimet kirjoitetaan tyyliteltynä pienillä
kirjaimilla. Hänen debyyttialbuminsa nimi on kirjoitettu
puolestaan kokonaan isoin kirjaimin.
Eilishilla

on

yhteinen

kappale

amerikkalaisen

artistin Khalidin kanssa. Kappaleen nimi on Lovely ja se
kirjoitettiin
13
Reasons
Why
–tv-sarjaa
varten.
Lovelyn musiikkivideolla on YouTubessa 301 miljoonaa
näyttökertaa. Eilishilla on useita muitakin musiikkivideota.
Billie Eilishin musiikki on tyyliltään pop-musiikkia, jossa
sekoittuvat
elektroninen
musiikki
sekä indiemusiikki. Eilishin sanoitukset ovat synkkiä, jopa
painajaismaisia. Hänen albuminsa nimestäkin saa jo
käsityksen Eilishin synkistä ajatuksista. Eilish on nuoresta
iästään riippumatta kokenut elämässään sen verran asioita,
että niistä kehkeytyy hyviä sanoituksia kappaleisiinsa. Hänen
kappaleensa
Wish
You
Were
Gay
kertoo
pojasta,
josta Eilish tykkäsi aidosti, mutta ei saanut häneltä
vastakaikua. Eilish toivoi, että poika ei ollut kiinnostunut
naisista lainkaan, ettei Eilish tuntisi olevansa huonompi kuin
muut tytöt. Hänen kappaleissaan käsitellään myös muun muassa
itsensä etsimistä, itsekriittisyyttä sekä rakkautta.
Eilish on maininnut musiikillisiin idoleihinsa kuuluvan muun
muassa Justin Bieber, Amy Winehouse, Kendrick Lamar sekä
Tyler, The Creator. Hän on maininnut kaikkien aikojen
lempikappaleekseen Draken ja Lil Waynen kappaleen The Motto.
Billie Eilish pitää paljon hip hop- musiikista, vaikka hänen
oma tuotantonsa ei sitä olekaan.
Eilish julkaisi ensimmäisen kappaleensa Ocean Eyes vuonna
2016. Alusta alkaen Eilishin veli Finneas O’Connell on ollut
kirjoittamassa siskolleen kappaleita yhdessä tämän kanssa sekä
toiminut
hänen
tuottajanaan.
Hän
käyttää taiteilijanimeä Finneas, tyyliteltynä FINNEAS. Hän
keikkailee Eilishin mukana ja kirjoittaa musiikkia myös
itselleen. Finneas on julkaissut omaa musiikkia, mutta ei ole
vielä julkaissut kokonaista albumia.
Heidän vanhempansa Maggie Baird sekä Patrick O’Connell ovat
näyttelijöitä. Molemmat heistä esiintyvät muun muassa
elokuvassa
Life
Inside
Out
(2013).

Myös Finneas esiintyy kyseisessä elokuvassa.
Eilish on puhunut avoimesti Touretten syndroomastaan.
Hän kärsii tic-oireista, mutta ei anna niiden haitata hänen
uraansa. Ihmiset joskus pilkkaavat häntä sen takia, mutta hän
on ymmärtänyt, että se on yleistä ja monet ihmiset pystyvät
samaistumaan Eilishin oireisiin. Hän ei kuitenkaan heti
kertonut asiasta julkisesti, koska hän ei halunnut tulla
muistetuksi vain Tourettestaan.
Lähteet:
https://youtu.be/OjWsugnahJ0
https://youtu.be/p18pYDqRgEs
https://youtu.be/aOrv50LDDNY
https://www.local10.com/entertainment/billie-eilish-first-arti
st-born-in-2000s-to-have-no-1-album
https://en.wikipedia.org/wiki/Billie_Eilish
https://en.wikipedia.org/wiki/Finneas_O%27Connell
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