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Το βράδυ της 12ης Ιουνίου του 2015 προκλήθηκαν ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια, οι
Sisters Of Your Sunshine Vapor μας δημιούργησαν αμφιβολίες, από την άλλη οι Dubrovniks
μας απογείωσαν. Ακόμα δεν καταλαβαίνω τη λογική με την οποία επιλέχθηκε να παίξουν
μαζί τα δύο αυτά group...

Οι Sisters Of Your Sunshine Vapor είναι ένα συγκρότημα από το Detroit, του οποίου τα μέλη
έχουν ακούσει τόνους Doors στη ζωή τους. Αυτό είναι διάχυτο στη μουσική τους, αλλά και
στο στυλ του frontman-κιθαρίστα. Είναι εμφανώς ορεξάτοι σε αυτό που κάνουν και εμφανώς
καινοτόμοι, αναφορικά με την εποχή τους. Πρόκειται για ένα group που μπορεί να
δημιουργήσει φανατικούς θαυμαστές και ορκισμένους πολέμιους, με την ίδια ευκολία. Αυτό
ακριβώς καταφέρνει να κάνει την Παρασκευή το βράδυ, στο Κύτταρο. Το αμερικανικό τρίο
με τα απλωτά, μακρόσυρτα τραγούδια του και με την ψυχεδελική του αισθητική,
αιχμαλωτίζει τους οπαδούς της 70s σκηνής και ταυτόχρονα προκαλεί απορία, ανία ή ακόμα
και εκνευρισμό στους πιο garage-punk τύπους. Οι μελωδίες που εκτυλίσσουν μπροστά μας
οι Sisters Of Your Sunshine Vapor σε βάζουν στο δίλημμα σχετικά με το αν είναι
ενδιαφέρουσες ή αδιάφορες. Όσο κι αν προσπαθείς να εκλογικεύσεις την προσέγγισή τους
στη μουσική, θα δυσκολευτείς. Είναι από τα συγκροτήματα που δύσκολα αναλύονται. Που
δύσκολα εντοπίζεις γιατί σου αρέσει ή γιατί δε σου αρέσει. Κατά τη διάρκεια της
εμφάνισής τους, ακούγονται περισσότερες αρνητικές, παρά θετικές απόψεις. Να 'ναι η
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ανυπομονησία για τους πρωταγωνιστές της βραδιάς; Να 'ναι η απεύθυνση προς το “λάθος”
κοινό; Ό,τι και να 'ναι, εκείνο που πλανάται στην ατμόσφαιρα μόλις εγκαταλείπουν τη
σκηνή είναι ανακούφιση. Ίσως σε ένα άλλο κοινό να έχουν καλύτερη τύχη...

Τα παππούδια Κροατικής καταγωγής ανεβαίνουν επί σκηνής λίγο αργότερα. Εντάξει, δεν
είναι όλοι Κροατικής καταγωγής, αλλά δεν πειράζει. Το πενταμελές συγκρότημα διαθέτει
τρεις κιθαρίστες! Για τις λιτές γραμμές της μουσικής του, οι τρεις κιθάρες φαντάζουν
υπερβολή, αλλά τελικά κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Ο blues ήχος τους
είναι φανερός καθόλη τη διάρκεια της συναυλίας, κάνοντας χαρούμενους όλους τους
παλαιοροκάδες που είναι μαζεμένοι στο Κύτταρο. Αλήθεια, τι κόσμος είναι αυτός! Είναι
σπάνιο να βρίσκεσαι σε συναυλία με μέσο όρο ηλικίας κοντά στα σαράντα. 'Η μήπως πάνω
από σαράντα; Όπως και να 'χει, ο ενθουσιασμός είναι έκδηλος, τόσο από τα μέλη του group,
όσο και από τον κόσμο, που χοροπηδάει ασταμάτητα στο άκουσμα του πρώτου τραγουδιού.
Είναι το “Fireball of love”. Ακολουθεί το θρυλικό “Audio sonic love affair”, που αποδεικνύει ότι
το κοινό δεν είχε ανάγκη από ζέσταμα. Έχει έρθει ήδη ζεστό! Το τρίτο τραγούδι είναι
αφιερωμένο στους Ramones. Μα τι λέω; Έχει γραφτεί για τους Ramones! Δεν είναι
περίεργο που τα μπλουζάκια του συγκεκριμένου group δίνουν και παίρνουν ανάμεσα στο
κοινό. Δεν έχει περάσει καλά-καλά ένα τέταρτο από την έναρξη της συναυλίας και όλοι μας
νιώθουμε τη συγκίνηση του να έχουμε μπροστά μας ένα τόσο μεγάλο group. Μεγάλο, όχι
επειδή γεμίζει ή γέμιζε στάδια. Όχι επειδή έχει εκατομμύρια οπαδούς ή επειδή έχει
καταγράψει εκατομμύρια πωλήσεις. Μεγάλο, επειδή καταφέρνει με τόσο απλές μουσικές
συνταγές να δημιουργεί τόσο έντονα συναισθήματα. Είναι από αυτά τα συγκροτήματα που
αποδεικνύουν ότι δε χρειάζεται να είσαι βιρτουόζος σε ό,τι παίζεις. Δε χρειάζεται να
διαθέτεις την ιδέα που κανείς ποτέ δε διέθεσε, προκειμένου να φτιάξεις εξαίρετη μουσική.
Δε χρειάζεται να μετατρέπεις τα τραγούδια σου σε υπερπαραγωγές για να ξεκλειδώσεις
τον κόσμο και να τον κάνεις να γουστάρει. Η συναυλία αυτή αποτελεί μία τρανή νίκη της
ροκ απλότητας. Η λίστα των τραγουδιών είναι μεγάλη. Περιλαμβάνει highlights του group,
όπως τα “Holy town”, “She got no love”, “French revolution”, “Run baby run”, “Love is on the
loose tonight”, “Like fire”, ενώ το φινάλε του “Speedway girls” μετατρέπει τη συναυλία σε ένα
blues-rock πάρτυ, που μόνο λίγοι μπορούν να καταφέρουν. Συνειδητοποιούμε ότι έχει
περάσει μόλις μία ώρα από τότε που ξεκίνησαν να παίζουν, οπότε είμαστε σίγουροι ότι οι
θα ακούσουμε κι άλλο Dubrovniks σε λίγο. Το πρώτο encore περιλαμβάνει το Christine”, που
τόσο πολύ αναζητάει ο κόσμος κατά τη διάρκεια του κύριου live, αλλά και το “Dubrovnik
girls”. Ευτυχώς, το τέλος δεν έχει φτάσει ακόμα. Παρά το άκουσμα αμυδρής μουσικής από
τα ηχεία του μαγαζιού, οι Αυστραλιανοί φίλοι μας επιστρέφουν με το “Something's not right
in this world” (κατά την ταπεινή μου γνώμη, ένα από τα πέντε καλύτερα τραγούδια του
group) και κλείνουν με το “Promised land”. Ο κόσμος επιθυμεί και τρίτο encore, αλλά αυτό
δεν έρχεται ποτέ.

Μαζί με εμάς, πέρασαν καλά και οι ίδιοι οι Dubrovniks. Μίλησαν με το κοινό, ζήτησαν
παραγγελιές, αυτοσχεδίασαν, έκαναν χαβαλέ, ήπιαν, έκαναν τα μουσικά λαθάκια τους και,
σε γενικές γραμμές, γέμισαν το βράδυ μας με μια live εμφάνιση από αυτές που σπάνια
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συμβαίνουν και που αποτελούν μία από τις καλύτερες που έχουμε δει μέσα στο 2015.
Τολμάω, προτρέχοντας, να ισχυριστώ ότι ακόμα και μέχρι το τέλος του 2015 θα
εξακολουθήσει να ισχύει το ίδιο...

track list

Fireball of love

Audio sonic love affair

As long as I can listen

Holy town

She got no love

French revolution

Run baby run

Love is on the loose tonight

Under your skin
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Angel of love

Down to the sea

Strange kind of love

You're gonna get what's comin'

Like fire

Speedway girls

Christine

Dubrovnik girls

Something's not right in this world

Promised land

Ανταπόκριση: Φαίδων Κυτρίδης
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