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DJ Bootsie: Holidays In The Shade 

A pályáját az Árral Szemben hiphopformációban indító Bootsie-t (azaz Solymosi Vilmost) néhány éve még a 
Zagar formáció oszlopos tagjaként ismerte meg a nagyközönség. Később azonban világossá vált, hogy 
Bootsie saját, nagyon is erőteljes zenei világot épít. Határozott, markáns kompozíciós elképzelései idővel 
saját szerzeményekben, majd egy egész albumban mutatkoztak meg: a 2004-es Silent Partner a maga 
idejében tisztes sikert aratott, s Bootsie némely számai jeles, jól ismert kiadók downtempo-válogatásain 
bukkantak fel. Azóta jutott elég idő az új zenei anyag megformálására - az alkotó iránti bizalmat és 
respektust jelzi, hogy a Holidays In The Shade már a (lenyűgöző kiadói katalógussal bíró) londoni BBE-nél 
jelent meg. Már a lemezbemutató koncertek is előrevetítették, hogy a várakozás nem volt alaptalan: az új 
album igencsak erősre sikeredett. Ez még azok számára is nyilvánvaló lesz, akár egyszeri meghallgatás után 
is, akik amúgy bizalmatlanok a sokszor szitokszóként használt downtempo iránt. Jól tesszük, ha egy időre 
elfelejtjük az efféle címkéket: az itt hallható gazdag zenei textúrájú, izgalmas kompozíciókról egyszerűen 
lemállanak a címkék.  
Bootsie nagy magabiztossággal kezeli saját zenei forrásait: érezhető, hogy a hiphop felől érkezett, s ez nem 
pusztán a "zsíros" ütemekből és a rendre pontosan behúzott szkreccsekből tűnik ki, hanem abból is, ahogy a 
zenéről gondolkodik. Sajátos, összetéveszthetetlen kollázstechnikája révén szervesül össze keze alatt 
akusztikus és elektronikus zene, talált hangminta, ritmusok, hangulatok és sokszor nagyon is megkapó 
dallamok (köztük egy új stílusú népdal). S persze sokat dob a produkción a gondosan kiválasztott 
közreműködők kis csapata is: mindenekelőtt a szerzőtárs-gitáros Kovács Gergőt kell említenünk, akinek 
játéka meghatározó a lemezen. Emellett egy darabot (Körmenet) társszerzőként Ágoston Béla jegyez, egy-
egy számot pedig markáns énekbeszédével színesít Vast Aire, illetve O.C., a két legendás tengerentúli 
hiphoparc - akkor és oda pont ezek a hangsúlyok kellenek. Csak nagyon ritkán érezzük, hogy leülne az album 
- annál több az erős pillanat, ami megragadja érzékeinket. Ez már réges-rég nem holmi pszeudofilmzene: 
a Holidays... mondhatni tökéletesen eladja saját magát. (BBE/Neon Music, 2009) 
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