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Jazz na dyskotekę? Raczej nie, ale do 
tanecznego klubu dla amatorów funku, 
którzy nie stronią od jazzu – jak naj- 
bardziej.

Niemiecki kwartet Mo’ Blow już nie  
z taką publicznością sobie radził, wystę-
pując z efektownym jazz-funkiem nie tyl-
ko w Europie, ale w krajach tak odległych, 
jak Korea, Chiny czy Malezja. Na występ 
w Berlinie zaprosił znanych artystów. 
Utwór „Rolling in the Deep” z repertu-
aru Adele zaśpiewał szwedzki puzonista 
Nils Landgren. Jego miękki głos, czasami 
przechodzący w szept, nie sprawdza się  
w każdym repertuarze, ale akurat tutaj pa-
sował. Natomiast zawsze popisowo gra on 
na swoim podstawowym instrumencie, 
czego kolejnym przykładem wykonana  
w tym utworze solówka. Puzon Landgrena 
słyszymy również w zamykającym album 
nagraniu „Gimme the Boots”. Wcześniej, 
w „No Particular Way”, śpiewa z Mo’ Blow 
kolejny gość, Pat Appleton. W „Along 
Came Mag” na wibrafonie gra Franz  
Bauer. 

To jeszcze nie koniec występów za-
proszonych na berliński koncert gości.  
W dwóch numerach pojawiają się polscy 
instrumentaliści. W kompozycji „Ray” 
słychać solówkę Adama Bałdycha, nato-
miast we „Fried Chocolate” na harmonij-
ce ustnej gra Kacper Smoliński.   n
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Michael Formanek zwykle występuje  
w małych składach. Tym razem jednak 
postawił na bogatszą instrumentację. Po-
nadto skomponował wszystkie utwory  
i samodzielnie je zaaranżował. Najwyraź-
niej jednak nie czuł się już na siłach utrzy-
mać w ryzach kilkunastoosobowy skład, 
grając równocześnie na kontrabasie, bo 
do roli dyrygenta zaangażował Marka  
Heliasa.

Utwory, początkowo melancholijne, 
miejscami kojarzące się z klimatem ame-
rykańskiej prerii, później zaś ostrzejsze, 
bardziej zadziorne – zgrabnie się wiążą, 
tworząc nastrojową całość.

Album podzielono na sześć części. 
Otwierające nagranie tytułowe wpro-
wadza słuchaczy w charakter całości. 
Drugi utwór to gratka dla miłośników 
kontrabasu. Zanim dołączą pozostali 
artyści, solówka Formanka trwa ponad 
minutę. Później lider także nie przestaje 
improwizować – stopniowo „zagęszcza” 
i uatrakcyjnia swój popis. W połowie 
krystalizuje się stały rytm, aby pod ko-
niec znów rozpłynąć się w zbiorowej im- 
prowizacji. 

Mimo że jesteśmy już po kwadransie 
programu, to dopiero preludium. Dalej 
otrzymujemy atrakcyjne solówki Chri-
sa Speeda (saksofon tenorowy), Ralpha 
Alessi (trąbka), Tima Berne’a (saksofon 
barytonowy) oraz innych uczestników 
tego udanego przedsięwzięcia.   n
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