
LASH&GREY prichádzajú rok po 
debute s ďaľším albumom  
Blossoms Of Your World. 
Ich debutový album Sleepin' With The Lights On minulé leto zbystril pozornosť nejedného 
fanúšika nemainstreamového prúdu. Poslucháči si ho v ankete Radio_Head Awards zvolili za 
Debut Roka 2020 a Kristína s Jakubom taktiež získali cenu Tatra Banky pre mladých tvorcov 
za skladbu I Wish. Album získal veľmi dobré ohlasy hudobných kritikov vo viacerých krajinách 
a mladej dvojici dokonca ponúkla miesto v svojom rosteri významná európska koncertná 
agentúra Bella Concerts, kde sa ocitli v spoločnosti mien ako Meshell Ndegeocello, Herbie 
Hancock, Mononeon, či Pat Metheny.


Po úspešnom štarte a koncertoch, z ktorých 
nemožno nespomenúť aj prestížny festival Viva 
musica!, pre ktorý dvojica zaranžovala abum pre 
špeciálne obsadenie so slákmi, sa Kristína 
s  Jakubom rozhodli pustiť do nahrávania druhej 
platne. 


"Cítili sme, že máme veľa nápadov a energie na to, 
aby sme zotrvali v kreatívnom procese a pokúsili sa 
stále pokračovať, aj keď to bolo tentokrát ešte oveľa 
náročnejšie, ako pri prvom albume, kedy nás 
pandémia zastihla až krátko pred finišom. Keď prišla 
druhá vlna, tak sme si na samotu zvykli. V tichu sa 
dobre premýšľa. Začali sme písať nové veci a naraz 
sme zistili, že ich máme celkom dosť. Niektoré 
vznikli už počas nahrávania prvého albumu."  

"Aj keď sú možnosti vystupovania na koncertoch 
a  festivaloch momentálne okresané a uživiť sa 
v kultúrnej oblasti je mimoriadne náročné, chceme 
aby našu novú hudbu poslucháči počúvali práve 
v období, keď je pre nás veľmi aktuálna a baví nás ju 
aj hrať. Výrok istého mudrlanta na českom webe, 
ktorý radil, že jenom v bídě a o hladu můžou 
vzniknout ta opravdová umělecká díla, nám tiež 
veľmi pomohol zotrvať a nepoľaviť." 


 "Niektoré nové skladby sme už mali hotové hneď po vydaní prvého albumu a nedokázali by 
sme čakať zase tri, štyri roky na ich vydanie a zároveň sme nemali chuť vydávať iba občasné 
single. Vydať album na platňu má pre nás oveľa vyššiu a trvácnejšiu hodnotu, i keď hudobný 
svet už je niekoľko rokov nastavený trošku inak. Nám to takto dáva zmysel. Album je celistvý 
príbeh, ktorý má svoju postupnosť. A príbehy by sa mali rozprávať do konca." 
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Druhý album, ktorý nesie názov Blossoms Of Your World, je ešte pestrejší a bohatší na 
obsadenie. "Myslíme, že sa nám podarilo posunúť ďalej v mnohých ohľadoch a naše pozvanie 
na spoluprácu prijali aj zvučné mená svetovej hudobnej scény. Na albume hrajú Brandon 
Combs, Bryan "B Dub" White, ktorí sú v muzikantských kruhoch známi, pretože spolupracovali s 
menami ako Stevie Wonder, John Legend, či Leon Bridges. Veľmi nás potešila možnosť 
spolupracovať s Vladom Mellerom, ktorý robil mastering albumu v USA. Poslali sme mu našu 
hudbu a nové nahrávky a on nám okamžite veľmi pekne odpísal, že chce s nami ihneď 
spolupracovať a že sme ho ako rodáka zo Slovenska príjemne prekvapili. Takže máme obrovskú 
radosť, že človek, ktorému prešli cez ruky skladby Pink Floydu, Michaela Jacksona, Paula 
McCartneyho, Red Hot Chilli Peppers a mnohých daľších obrovských mien hudobného sveta, 
pracoval aj na našej hudbe. Na albume sa objaví aj David Hodek, Roland Kánik, S.V.A. Trio, Jan 
Jakubec, Jan Aleš a Roman Vícha. Roland Kánik sa nám postaral aj o mix albumu a odviedol 
profesionálnu a detailnú prácu. Pracovalo sa nám s ním naozaj veľmi dobre, odovzdali sme mu 
čestný diplom a keď sa naše cesty rozišli, naše životy opäť zovšedneli. Asi budeme musieť 
nakrútiť tretí." 

"Album Blossoms Of Your World je o nás, 
o našom živote, o tom čo za posledné 
obdobie intenzívne vnímame a cítime. 
Niektoré skladby ako Blossoms Of Your 
World, There We Are alebo Incurved In 
love sú veľmi osobné. Občas je pre nás aj 
zložité zdielať tak intímne veci so svetom, 
no častokrát s i h lavnú myš l ienku 
jednodlivých skladieb poslucháč uchopí 
po svojom a to je na hudbe krásne. Pocity 
z nej, ktoré sa vedia dotknúť našich 
najhlbších vrstiev." 

Blossoms Of Your World album info 

release date: 24th September 2021

style: soul, pop

label: independent artists

number of tracks: 8 original songs

total time: 34:24


recorded in Bratislava, Prague, Detroit & Los Angeles

mixed by Roland Kánik at Sonic Cat Studio, Bratislava

mastered by Vlado Meller, Assisted by Jeremy Lubsey 
at Vlado Meller Mastering, Charleston, SC, USA
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https://linktr.ee/lashgrey
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