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Αναλογικές διαδρομές

M ε τον μπαγάσα τον Benson η δουλειά πάει έτσι ή αλλιώς.

Έτσι: Τον πετυχαίνεις κάπου με τα φανταχτερά κοστού-

μια του να ερμηνεύει με τη γλυκερή φωνή που δια-

θέτει τα σαχλά ποπ - σόουλ τραγουδάκια του. Λογικά 

πας παρακάτω. Αλλιώς: Τον ανακαλύπτεις σε κάποιον από τους straight jazz 

δίσκους που έχει συμμετάσχει η υπογράψει, μέχρι και τα μέσα των seventies. 

Σίγουρα έχει γίνει ένας από τους μουσικούς σου ήρωες.

Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον συγκεκριμένο κιθαρίστα από τον πρώτο 

μόλις τζαζ δίσκο που πρόσθεσα στην τότε ροκ δισκοθήκη μου, το Live του 

Brother Jack McDuff από τα 1963, τότε που ο κύριος Benson μετρούσε 20 

μόνο χρόνια ζωής. Ανήκω λοιπόν στην κατηγορία Αλλιώς, πολλά χρόνια 

τώρα. Αν συμπορεύεστε μαζί μου, σίγουρα γνωρίζετε τι εστί Beyond The 

Blue Horizon. Αν όχι, ιδού μια θαυμάσια ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με 

έναν από τους ζωντανούς θρύλους της τζαζ κιθάρας μέσω ενός από τους 

κορυφαίους δίσκους που έγραψε ποτέ. 

Το Beyond The Blue Horizon σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας του 

Benson με την CTI του σπουδαίου Creed Taylor και γράφτηκε σε ένα διήμε-

ρο του Φεβρουαρίου του 1971. Ο πολύπειρος παραγωγός ώθησε τον Benson 

προς έναν εξ΄ ολοκλήρου instrumental straight - ahead τζαζ δρόμο, προ-

σφέροντας του ως συνοδοιπόρους μερικούς από τους πιο έμπειρους παίκτες. 

Για την ακρίβεια, το κορυφαίο ρυθμικό δίδυμο της εποχής, τον μπασίστα Ron 

Carter και τον ντράμερ Jack DeJohnette! Και δίπλα τον θαυμάσιο οργανίστα 

Clarence Palmer και τους κρουστούς Micheal Cameron και Albert Nicholson. 

Το άλμπουμ ανοίγει με μια διασκευή - πρόκληση καθώς αφορά τον απόλυ-

το ύμνο της τζαζ ανθολογίας, το So What του κυρίου Miles Davis. Η εννιά-

λεπτη παραλλαγή του Benson αναγκάζει και τον πιο καχύποπτο ακροατή να 

του βγάλει το καπέλο. Το τέμπο είναι σαφώς πιο γρήγορο, με τα ντραμς 

εξαρχής να δίνουν το στίγμα, την κιθάρα να αναλαμβάνει την διεκπεραίωση 

της θρυλικής μπασογραμμής και το όργανο να ξεκινά τον χορό των αυτο-

σχεδιασμών, πετώντας σπίθες. Ακολούθως είναι η σειρά του Benson να 

αναλωθεί στα αγαπημένα του αλά Montgomery licks, κοφτά, αιχμηρά, δια-

βολεμένα γρήγορα, μα παρόλα αυτά πεντακάθαρα και κρυστάλλινα! Μαγικές 

δουλειές... Κερασάκι στην τούρτα το σόλο του μπάσου από έναν τιτάνα του 

είδους, τον αξεπέραστο Ron Carter! Ακολουθεί το πιο σοφτ κομμάτι του δίσκου, 

το λάτιν τζαζ The Gentle Rain, όπου ο τίτλος μαρτυρά την ατμόσφαιρα. Ευ-

γενικό, γλυκό, ταξιδιάρικο, ευκολοχώνευτο, με τα congas να δίνουν το κα-

τάλληλο mood και την κιθάρα να δίνει ρέστα εκ νέου.

Την σύνθεση του Louis Bonfa διαδέχονται τρεις συνθέσεις του ίδιου του 

Benson, με πρώτη το All Clear. Εδώ ο κιθαρίστας αποκαλύπτει την πιο 

ανάλαφρη, σχεδόν ποπ πλευρά του, όμως η κιθάρα του συνεχίζει να σαγη-

νεύει με τα ευρηματικά σόλο, ενώ ταυτόχρονα ο DeJohnette παίζει πληθω-

ρικά τα τύμπανα του και ο Carter από δίπλα τρελαίνει τις χορδές του μπάσου 

του με το δοξάρι.  Το Ode to A Kudu αποτελεί την επιτομή του μελιστάλακτου 

Μπένσον. Υπέροχη καλοπαιγμένη μελωδία από την κιθάρα, ζουμερό drumming, 

ωραίες πινελιές από το δοξάρι στο μπάσο. Σύντομο μα τόσο γλυκό.

Ο επίλογος έρχεται με το Somewhere In The East. Το κομμάτι παντρεύει την 

Ανατολή με την ψυχεδέλεια με έναν θεσπέσιο τρόπο. Εκπληκτικά congas, 

κοφτερό hammond, περιπετειώδεις κιθαρισμοί, πολυρυθμικά τύμπανα. 

Groove κορυφαίου επιπέδου, απολύτως συμβατό με την χρυσή εποχή των 

αρχών των seventies.   

Ο Willem Makkee έκανε μια ακόμα εξαιρετική δουλειά για λογαριασμό της 

Speakers Corner. Ο ήχος του Beyond the Blue Horizon είναι ζεστός, γεμάτος, 

μαλακός, με εντυπωσιακά χαμηλά σώματα και κρυστάλλινα πεντακάθαρα 

υψηλά. Ο DeJohnette θα ήταν πολύ ικανοποιημένος αν άκουγε κάποια 

στιγμή αυτήν την επανέκδοση. 

Λατρεμένος Benson!

George Benson - Beyond The Blue Horizon       
Speakers Corner Rec. 180 gram Vinyl LP  2012

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ 

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


