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Награда „Дарко Краљић“
за музичко стваралаштво/животно дело у домену популарне музике

Награду „Дарко Краљић“ за музичко стваралаштво/животно дело у домену
популарне музике, ове године је установило Удружење композитора Србије као
најпрестижније признање у области популарне музике у нашој земљи.
Стручни жири Удружења композитора Србије у саставу Радослав Граић,
председник, композитори Раде Радивојевић, Зоран Лесендрић, Срђан Марјановић и
Александра Милутиновић једногласно је донео одлуку да награда „Дарко Краљић“
за 2016. годину буде додељена композитору Корнелију Ковачу.
Образложење
Корнелије Ковач припада групи истакнутих композитора популарне музике који
специфичан ауторски израз изграђују остваривањем синтезе различитих стилова.
Стваралачки опус овог уметника био је инспирисан рокенрол прогресивношћу,
импровизационим особеностима џеза, архаичношћу изворног фолклора и
непосредношћу поп израза. Академско образовање омогућило му је комплексно
поимање музике које се одразило на сложену хармонску, формалну и стилску
структуру његових композиција.
Већ на почетку каријере, рад у оквиру Корни групе, наговестио је тежњу Ковача за
тражењем аутентичне музичке експресије и формирањем високох естетских
критеријума којима се руководио у годинама стваралаштва које су наступале.
Посебно се истиче квалитет сарадње коју је остварио са Здравком Чолићем која је
резултирала хитовима „Певам дању, певам ноћу“, „Једна зима са Кристином“,
„Продужи даље“, „Подлугови“, „Звао сам је Емили“, „Ти си ми у крви“. Успешно је
сарађивао и са изузетним вокалним солисткињама, Оливером Катарином („Седим у
једном париском локалу“ ) и Бисером Велетанлић („Мило моје“, „Ручак за двоје“,
„Дивни младићи Београда „ ...).
Свестраност музичке личности Корнелија Ковача огледа се и на подручју
примењене музике. Импозантна бројка од 55 остварења на том пољу потврђује
чињеницу да је стекао реноме и као композитор позоришне и филмске музике.
Најпознатији филмови – „Бубе у глави“, „Квар“, „Уна“, „Хало таxи“, „Живети као
сав нормалан свет“, „Време леопарда“, „Љуби, љуби ал главу не губи“ итд.
Корнелије Ковач је један од ретких аутора популарне музике који је
компоновао на поезију наших великих песника – Бранка Радичевића, Јове
Јовановића Змаја, Бранка Ћопића, Милана Ракића, Јована Дучића и других.
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Имајући у виду богатство и изузетан квалитет континуираног деловања
Корнелија Ковача на нашој музичкој сцени, жири за доделу Награде „Дарко
Краљић“ једногласно је одлучио да први лауреат, ове године установљеног
признања, буде Корнелије Ковач.
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