
TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 4. 2021

KRISTINA BARTA VYDÁVÁ NOVÉ ALBUM - LOVE AND PASSION
 
Klavíristka a skladatelka Kristina Barta 
debutovala v roce 2017 albem EMA29, 
pro které čerpala materiál ze svých raných 
jazzových kompozic. Výchozí sestavou na 
albu byli kontrabasista Jan Fečo a 
bubeník Marek Urbánek, ke spolupráci ale 
přizvala rovněž další interprety nejen 
české jazzové scény - kytaristu Kryštofa 
Tomečka, trumpetistu Miroslava Hloucala 
či v Americe působícího Karla Růžičku 
mladšího.

Ze spolupráce na EMA29 vzešlo těleso 
Event Horizon, kde Barta zachovala doprovodné trio ve složení Tomeček, Fečo a Urbánek. 
Nově ve formaci působí také saxofonistka Nela Dusová. Úspěchy debutové desky, na níž 
je zachycen skladatelčin osobitý rukopis, i roky práce na novém repertoáru přinesly 
kýžené ovoce v podobě účasti kvintetu Event Horizon na největším hudebním veletrhu 
svého druhu na světě. Svou účastí na letošním ročníku Jazzahead! se Event Horizon 
stane vůbec první českou kapelou, která na akci vystoupí. 

V pořadí druhé studiové album Love and Passion 
reflektuje skladatelč inu oblibu v současném 
newyorském jazzu a vytváří tak atmosféru malého 
New Yorku. Oproti debutu, který spíše čerpá z jazzové 
tradice, se na nové desce snoubí několik hudebních 
vlivů - moderní jazz, prvky klasické hudby a pop. 
Deska je stylově různorodá, a přece jednotlivé skladby 
nalézají pojítko - motiv lásky a spalující vášně. Láska 
je na albu definována různými způsoby, ať už jde o 
lásku partnerskou, mileneckou, přátelskou náklonnost 
nebo prostě lásku k lidskosti. Poselství lidskosti se tak 
stává ústředním tématem desky, která je o to více 
aktuální v době pandemie.

Alba Kristiny Barta vycházejí u 
rakouského labelu Alessa Records. 
Kvů l i pandemii koronaviru se 
natáčení desky odložilo o půl roku a 
nakonec vznikalo v českém studiu 
SONO Records za přítomnosti 
mistra zvuku Adama Karlíka. Ani 
druhé album se neobejde bez hostů 
- K r i s t ina Bar ta p ř i zva la ke 
spolupráci cellistu Šimona Marka a 
svou sestru Martinu Barta, která na 
album přispěla vokálem a jako 
autorka dvou písňových textů.
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Datum vydání: 23. 4. 2021

Obsazení: 
Kristina Barta - Piano, Rhodes, Synth, Vocals 
Nela Dusová - Tenor Saxophone, Vocals
Kryštof Tomeček - Guitars, Vocals
Jan Fečo - Bass, Vocals
Marek Urbánek - Drums, Vocals 

Featuring
Martina Barta - Lead Vocal (2, 8, 11) 
Šimon Marek -  Violoncello (2, 4, 6, 7, 8, 11) 

All compositions written by Kristina Barta
Lyrics written by Martina Barta (8, 11) 
Produced by Kristina Barta
Executive producer Peter Guschelbauer
 
1. Breathing (3:28)
2. Virgin in Berlin (7:04) 
3. Personal Bush (5:13) 
4. Secret (5:07)
5. Life Determination (7:14) 
6. Bye, My Everything (4:56) 
7. Part 2 (1:25)
8. Love and Passion (3:43)
9. Tinder (6:08)
10. Third Night (4:10)
11. Those Nice Memories (3:19)  
(TOTAL TIME 51:55) 
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