vyčnívají naprosté pecky:"She Is My Sin","Wíshmaster" nebo
"The Kinslayer". Odsekávaný a důrazný přednes Tarji v obou
posledně jmenovaných písních nelze označit jinak než jako
dokonalý! Recitativ Ike Vila (BABYLONWHORES)jako bonus
navíc vše posouvá do metalového nebe. Sicetak nějak tuším,
že si z Tarjiny angličtiny budou posměváčci tropit šprýmy, ale
nevadl! Kytara "Emppu" Vuorinena koná skvěle svou práci: na
prvnl dojem nenápadná, ale při pozorném poslechu oceníte
její pestrou hru. Vyznávátýmového ducha, ale když sedostane
do popředí, majestátně kraluje. Ehm, "kraluje" je přehnaný
výraz, protože desce bezesporu vládne Tarja Turunen!

******
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Spinefarm Records - 50:1 S
Zajímavé, že se mi na stole
objevilo tolik alb jednoho
žánru! Ale zatímco"Oceanborn"
získal sympatie poctivým
muzikantstvím a "Wishmaster"
ohromil dokonalým spojením
všech prvků ••,Century Child" je
už pouze zručným řemeslem.
Ano, je to bombastické, je to monumentální, ale forma
převládá nad obsahem častěji, než je zdrávo. Samozřejmě,
jiné kapely nedosáhnou tohoto standardu, ani kdyby rok
stanovali pod Mozartovým pomníkem. Ale od NIGHTWISH
je nutné čekat víc! Jeden prvek je však vyloženě třeba
vyzdvihnout a tím je úžasný vokál Marca Hietaly. Který jiný
zpěvák by se mohl s Tarjou bez obav poměřit?

****

Pokud se přechozí desky
s menšim či většim úspěchem
snažily o zásah do středu terče,
tohle album rozmetalo na mraky
celou střelnici! Co skladba,
to symfonlcko-metalový
díamant. Užúvodní "Dark Chest
Of Wonders" ukazuje, že velký
komponista Tuomas Holopainen Jev životni formě. Následuje
jedna z nejdynamičtějších písní v historii NIGHTWISH
a dozajista budoucí koncertní trhák "Wish I Had An Angel"
s vynikajícím Hietalou a pak už vybuchuje jedna nálož za
druhou! Opravdu, Tuomas na této desce maximálně vytěžil
potenciál svých zpěváků. A protože ho múza líbala opravdu
důkladně, skvěle funguje i jeho desetiminutová vize "Ghost
Love Score" nebo indiánský motiv v "Creek Mary's Blood"
i s pravým náčelníkem Johnnym Two·Hawksem. Dám ruku
za to, že album dobude v mnoha zemích první místa žebříčků
a ke skupině přitáhne armádu fanoušků. A možná mezi nimi
budou I tací, kterým se bude líbit i ten mírně patetický art
cover

******

Symfonický heavy metal
bez operního sopránu? Jde to!
Důkazem je Anette Olzon se
skupinou NIGHTWISH.Dokonce
to jde výborně, pokud píseň této
zpěvačce s rockovým feelingem
sedne. Tak jako u nádherné
"Amaranth" či hitové "Bye Bye
Beautiful". Naopak "Whoever Brings The Night" by člověk
úplně chtěl donést Tarje, aby ji uslyšel pořádně zazpívanou.
Album je překvapivě pestré, to se v žánru příliš nenosí,
ale posluchač to jistě uznale oceni. Tím Finové (protože
i toto album je ze země tisíců jezer, saun a fjordů) ční nad
konkurenci. Písně mají odlišnou atmosféru a neslévají se
v jeden otravný orchestrální hluk, jako je tomu například
u "Century Child". Krásné balady ,Jhe Islander" a zejména
"Meadows Of Heaven" pohladí duši jako hudební balzám.

******

Existuje
hezká legenda
o tom,
že Tarja
vidí
jako
jediný
člověk
na
světě růžové
slony. Vše
začalo na oficiálním
fóru
v topicu
"Co si myslí
I říká". Fanoušci tam k jednotlivým
snímkum vkládalí
zábavné
komentáře.
Dívka
s nickem
Euphoric_
Thunder
tam k jednomu
snímku Tarji Turunen vložila
text: "Podívejte, malí růžoví sloni tančí na stěně!"
Další lidé se s textem o růžových slonech přidávali a tak
se rozšiřil tento milý žertík. Tarje o tom kdosi také řekl
a velmi ji to pobavilo.
Nedivila
se tedy později, že jí
někteří fanoušci začali dávat dárky s tématikou
růžových
zkrátka patří.

slonů.

Růžoví sloni

k Tarje od té doby

Jméno: Anette Ingegerd Olsson
Narozena:21. 6.1971. Katrineholm. $védsko.
Dětí:3 - Seth. Nemo a Mio.
Kon,čky: Oblelení. čtení a dlouhé procházky
v přírodě.
Prvmnahravka kterou 51 koupila:Jsem $védka. takže
to muselo být samozřejmě album od ABBYI
Přlprava na koncert:
Rozcvičuji si hlas a piju zelený čaj s medem. Vždy
musím posledních deset minut před koncertem
strávit sama. abych se pořádně soustředila.
duševně se připravila a uvolnila se.
Oblíbená kníha:
Hodně se mi hodně líbili "Andělé a démoni" od
Dana Browna.
Oblíbený nápoj:
Perlivá minerální voda s nějakou příchutí.
vanllková vodka a jablečný mošt.
Oblíbené jídlo: Spousta -línská kuchyně. suši.
Oblíbené zvíře: Kočky a koně.
Oblíbený film:
"Tltanic'~ "Gladlátor'~ "Statelné srdce" a spousta
dalších •••

NIGHTWISH jsou kapelou, která nikdy
neponechá nic náhodě, a viditelně věnují
velkou pozornost i svým DVD a obrazovým
záznamům vůbec. Paradoxem je, že v tomto
směru se jim na špičku podobných produktů
dosáhnout nepodařilo. Pod drobnohled si
zpočátku položím pouze ta DVD, která jsou
zmíněná na oficiálních stránkách skupiny.
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\\1(2001)
Záznam koncertu,
který se uskutečnil
29. prosince 2000 v Tampere, je jeden z těch, které
vám prezentují hudbu téměř ve studiové kvalitě.
Zvuk je opravdu brilantní. Protože šlo o"Wishmaster
Tour'; toto album je v setlistu zastoupeno nejvíce,
bohužel především na úkor "Oceanborn". Kapela
ukazuje výbornou formu, radost z hudby a kromě
poněkud statického baskytaristy Samiho Vanska
předvádějí ostatní hudebníci pro diváky a kamery
zajímavou pohybovou show. Světla a pyroefekty
jsou uměřené, nikoliv však chudé. Velmi pěkně
vypadají záběry, kdy se na dění na pódiu díváte
.přes· tleskající ruce publika. Tarja se samozřejmě
během koncertu převlékne a i jinak jde o tradiční
koncert NIGHTWISH té doby, až na přítomnost
výjimečných hostů:"The Pharao Sails To Orion"
si přijde zachrčet Tapio Wilska (ex-FINNNTROL)
a"Beauty And The Beast" pozvedne na vyšší level
Tony Kakko (SONATAARCTICA).Mezi bonusy patří
tradiční videozáběry z turné. Když se dnes dívám
na všechny ty pubertální vtípky a všelijaké ty
ožralé Finy, prdící, chrápající, močící do umyvadla
a demolujíci šatnu, ani seTarje nedivím, že později
raději cestovala na koncerty sama. Dnes je v tomto
dokumentu především zajímavé vidět, jak si vedli
NIGHTWISH v malých klubech. Na záběrech také
spatříme Marka Hietalu, v té době ještě člena
SYNERGY.Na konci turné byl chudák Marco terčem
poněkud brutálního vtípku, kdy musel zpívat do
mikrofonu, který měl na stojanu ve výši jeho očí
přilepený ohromný umělý penis (pozornost od
bedňáků NIGHTWISH). Rozhovor s Tarjou osvětlí,
Jak se vede zpěvačce v mužském metalovém
světě, a Tuomas mluví o duchovnu a kořenech své
tvorby. Ale na tomto OVOjde především o záznam
koncertnlho show, a ten ukazuje nepopiratelně
kvalitni vystoupení.

****

Nejdůležitější částí záznamu jsou vzpomínky
Tuomase Holopainena, doplněné dokumentárními
záběry. Z těch se vynořilo několik do té doby
fanouškům neznámých faktů: 1. NIGHTWISH je
výhradně a pouze jeho dítě. Historie kapely je
vlastně příběhem jeho života, se všemi strastmi
a radostmi. A I když je kapela nebývale úspěšná,
někdy se zdá, že jako správný Fin má chmur vice
než jasných myšlenek. 2. NIGHTWISH, působící
v té době jako partička vzorných holobrádků,
je banda neskutečných kaličů. Sám Tuomas je
zde v záběrech (pro někoho možná překvapivě)
viděn ožralý doslova jako dělo. 3. Představuje se
tu Marco Hietala jako nevšední muzikant i zpěvák
a maximální spiťar. Záběry, jak si nakládá při
koncertě jedno pivko za druhým, oči se mu klíží
a přitom hraje jako démon, jsou přinejmenším
poučné. 4. Tarja se tu naštěstí neukazuje jako
děvče vhodné do pijatiky, zato uvidíte, kolik stojí
tohle"ošklivé kačátko" úsilí udělat ze sebe krásnou
labuť. No a v neposlední řadě je OVO hodně
o začátcich a obsahuje vůbec mnoho vzpomínání,
celé to trvá dvě a půl hodiny! Také jsou tu nějaké
fotografie a dva minikoncerty: jeden nablýskaný
ze Summer Breeze a druhý hodně syrový z klubu.
Nechybí ani videoklipy: "Over The Hills And Far
Away" a"End Of AII Hope" (placka vyšla v období
"Once"), fotografie a rozhovor z MTV Brazilia.Tohle
OVO je výhradně pro fanoušky a musím se i po
letech uchechtnout, jak z toho některým z nich asi
spadla brada. Jiní však byli jistě nadšeni - a jak by
ne? Málokterá kapela si takhle nechá nakouknout
do podpalubí.

projekce - to vše mluví jasnými slovy: velká show.
Zato dívat se na jinak možná i zajímavý bonusový
dokument "A Oay Before Tomorrow" je pro mne
i dnes celkem obtížné. Okamžitě totiž přemýšlím
o morálce lidí, kteří vědi, že dny jejich zpěvačky
jsou odpočítávány, a nemají kousek charakteru
a odvahy v srdci, aby se k celé věci postavili čelem.
Takže všechny ty záběry z letiště, tiskovky apod.,
které směřují právě k onomu koncertu, mě nutí
dělat jediné: zkoumat jejich obličeje a přemýšlet
o tom. Příliš společných záběrů Tarji s kapelou
nenacházím, Emppu v jednom okamžiku masíruje
Tarje krk, na tiskovce padne otázka o Tarjině sólové
kariéře a na jiném místě se Marco se zpěvačkou
společně od srdce zasmějí. Zato podstatně víc je
tam různých narážek Tarje za zády - například
komentář o čekání na Tarju od Jukky, na její rušení
koncertů apod. Nicméně, koncert je to parádní!
V roce 2009 vyšla také Blue-ray verze.

******

DALší ZÁZNAMY

***

Už obal s krásnou grafikou dává tušit, že
disky (v mém případě 1 OVO + 2 CD) obsahují
mimořádný obsah. Tím je záznam posledního
koncertu světového turné k albu "Once'; který se
odehrál v Hartwall Areně v Helsinkách, kde bylo
přítomno téměř 12000 diváků. Slo také o poslední
koncert Tarji ve skupině (aniž o tom ona věděla),
neboť neuplyne dlouhý čas a přijde jí onen známý
zbabělý e-mail.začínajícíslovy ••OearTarja.it.stime
to choose whether the story of Nightwish ends
here ... " V tomto kontextu je název.konec éry"
příhodný, ovšem já bych zvolil spíše titul.vrchol
éry~ neboť koncert nám představuje Finy v té
nejlepší formě. Playlist obsahuje osmnáct písní
- přestože bych některé nahradil jinými (třeba
"Phantom OfThe Opera" bych nahradil čímkoliv
z prvního alba "Angels Fall First"), zato potěší
výborný cover High Hopes (PINK FLOYO), který
neuvěřitelně podá Marco. Tarja ukáže nějaké ty
šaty ze své garderoby metalové carevny - a jak
u ní bylo v té době obvyklé, nezapomíná převlékat
do svých barev i mikrofon. Při koncertě si zpěv
vyložené užívá a při některých skladbách dokonce
tančí, což u ní ne vždy bylo k vidění. Koncert má
jediného hosta, lakotského indiána Johna Two
- Hawks, který se uvede ve své vlastní skladbě
"Stone People", jež následně přejde v "Creek
Mary's Blood". Celý téměř dvou hodinový koncert
je špičkově nasnímán a nelze mu prakticky nic
vytknout. Světla, pyrotechnika, atmosféra v hale,

Nyní nemám na mysli bootleg "Live Op
Lowlands", který zachytil koncert s Tarjou v roce
2005, ale koncert ze stejného holandského
festivalu Lowlands o tři roky později, kde již drží
v ruce mikrofon Anette Olzon. A ukazuje se to,
co jsme měli možnost vidět 20. února 2008 na
stejném turné i v Praze - NIGHTWISH jsou již
jinou skupinou než dříve. Pryč je operní ledová
královna, na pódiu skotačí milý rockový vrabčáček
Anette Olzon. Písně, které respektují její naturel
a hlasové dispozice (např. "Amaranth") znějí
o 258% lépe než ty Tarjiny, ve kterých se viditelně
trápí ("Wishmaster"), i kdyžjí Marco pomáhá, seč
může.

Velmi diskutabilní
živé album obsahuje
i obrazové stopy: dokument a videa ke skladbám
"Amaranth", "Bye Bye Beautiful" a "Islander".
Sedmatřiceti minutový dokument "Back ln The
Oay... Is Now (A Oark Passion Play World Tour
2007 - 2008)" ukazuje obvyklé tour záběry ajednu
zajímavou skutečnost - také Anette (stejně jako
Tarja) se raději vyhýbá opileckým žertíkům
v tourbusu. Přesto se v dokumentu ukazuje jako
zřejmý fakt, že Anette mezi chlapce dobře zapadla
a ti získávají v její schopnosti důvěru.

