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Μουσικές Διαδρομές

Ο ι Hot Tuna δημιουργήθηκαν στις αρχές του 69, εξαιτίας της προσωρινής 

παύσης δραστηριοτήτων των μεγάλων του Σαν Φρανσίσκο Jefferson 

Airplane. Με μπροστάρηδες τους Jorma Kaukonen ( κιθάρες )και Jack 

Casady ( μπάσο ) συντηρήθηκαν ενεργοί παράλληλα με το main group 

των Jefferson, ανοίγοντας συνήθως τις συναυλίες τους. Και αν η μπάντα της Grace Slick 

παρέμενε εστιασμένη στην ψυχεδελική ροκ, οι Hot Tuna λειτούργησαν εξαιρετικά ως το 

όχημα που θα οδηγούσε τα μέλη του με ασφάλεια στην μπλουζ - ροκ νιρβάνα με τις 

απαραίτητες φολκ στροφές.

Μετά τα πρώτα δυο ζωντανά άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, το 1972 ήταν ο χρόνος για το 

Burgers, το πρώτο ολοκληρωμένο στούντιο δημιούργημα τους και πιθανότατα το κορυφαίο. 

Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο κιθαρίστας Jorma Kaukonen, η μετρίων δυνατοτήτων 

φωνή του οποίου αποτελεί τον αδύναμο κρίκο των Tuna, αλλά ταυτόχρονα και άκρως 

συμπαθητικό. Ο Sammy Piazza είναι στα τύμπανα, ενώ το τέταρτο μέλος του γκρουπ δεν 

είναι άλλο από τον εκπληκτικό βιολονίστα Papa John Creach ( ακόμα ένας παλιόφιλος 

από τους Jefferson Airplane ). Ο David Crosby κάνει φωνητικά ως guest στο Highway 

Song, το πιο αγνό κάντρι κομμάτι του δίσκου, με το βιολί να σολάρει αδιάκοπα πίσω από 

τις αρμονίες των δυο τραγουδιστών. Ο Kaukonen είναι ένας συνηθισμένος τραγουδιστής, 

όμως ως κιθαρίστας είναι ένας μεγάλος παίκτης. Και η μπλουζ ροκ του πάει πολύ, κάτι 

που αποδεικνύεται περίτρανα στο Ode for Billy Jean με την ηλεκτρική του να πετάει 

σπίθες, συνεπικουρούμενη από το βιολί, ενώ από τα καλύτερα κομμάτια του Burgers 

είναι το instrumental Water Song, όπου ο Jorma ξεδιπλώνει το ντελικάτο και ευγενικό 

μέρος της προσωπικότητας του, μέσω της ακουστικής του κιθάρας. Εντυπωσιακός ο 

επικός επίλογος του Sunny Day Strut με τα εμφατικά τύμπανα του Piazza, το δεξιοτεχνικό 

μπάσο, το ατίθασο ηλεκτρικό βιολί και τις περίτεχνες μπλουζ ροκ κιθάρες. Η ψυχεδέλεια 

- σήμα κατατεθέν του San Francisco δεν θα μπορούσε να λείπει, έτσι το καλειδοσκοπικό 

Sea Song δίνει την ευκαιρία για παρατεταμένα σόλο από την πειραγμένη ηλεκτρική του 

Kaukonen που βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την ρυθμική ομάδα των Casady - Piazza. 

Το Burgers ηχογραφήθηκε το 1972 στο Σαν Φρανσίκσο για την Grunt Records, μια ετικέ-

τα που σκάρωσαν τα ίδια τα μέλη των Τζέφερσον. Η διανομή γινόταν μέσω της  RCA και 

μέσω αυτής πήρε τα δικαιώματα η Speakers Corner και τις ταινίες ο Willem Makkee για 

να κάνει το νέο mastering στο Greenlight Studio. Ο έμπειρος μηχανικός έχει προσδώσει 

μια εμφανέστατη φρεσκάδα και ένα έξτρα αέρα στο Burger. Το βιολί δεσπόζει πεντακά-

θαρο στο δεξί μέρος της σκηνής του True Religion, η κιθάρα είναι γεμάτη ενέργεια στο 

κέντρο και το πιάνο ξεχωρίζει στα αριστερά. Πολύ καλή η σκιαγράφηση των τραγουδιστών 

στο κέντρο της εικόνας του Highway Song. Απολαυστικά διάφανες οι κιθάρες του Kaukonen 

στο Water Song και πολύ καλός ο παλμός του μπάσου. Τα πρίμα επίσης έχουν αποκτήσει 

την απαιτούμενη έκταση και απαλότητα. 

Σε περίπτωση που η hippie rock των early seventies παραμένει μέσα στα ακουστικά εν-

διαφέροντα σας, το Burgers των Hot Tuna είναι μια εξαιρετική προσθήκη. 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ 

Hot Tuna - Burgers   
Speakers Corner Rec. 180 gram Vinyl LP  2013

Το βινύλιο της Speakers Corner αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα 
η εταιρεία: Audiophile Sounds τηλ. 2310 730817


