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Награда "Дарко Краљић"
за музичко стваралаштво/животно дело
у домену популарне музике
Стручна комисија Удружења композитора Србије у саставу Радослав
Граић, председник и композитори Жарко Данчуо, Јован Маљоковић,
Владан Вучковић - Паја и Александра Милутиновић, једногласно је
донела одлуку да се престижна награда "Дарко Краљић" за музичко
стваралаштво/ животно дело у домену популарне музике за 2020.
годину, додели композитору Радивоју Радету Радивојевићу.
Образложење жирија
У својој изузетно успешној, пола века дугој каријери, постао је један од
водећих аутора, чији се значај може поредити са популарношћу
легендарног Дарка Краљића.
„У историјски развој популарног жанра, Раде Радивојевић је унео
сложена формална решења која су проширила традиционални облик
популарне песме, обогатио је хармонску подлогу и донео маштовите
аранжмане. Но, његова музике пре свега плени неисцрпном мелодиком,
лириком и осећајношћу једног изразитог, снажног неоромантичара.
Као таква она превазилази мерила савременог историјског периода и
има све шансе да и у далекој будућности зрачи као евергрин баштина.“
(Ивана Тришић, музиколог)
Радивоје Раде Радивојевић је дипломирао на Факултету музичке
уметности у Београду 1974. године. Већ као ученик средње музичке
школе у Нишу, свирајући у бенду "Далтони", једном од првих
ансамбала те врсте у Југославији, ушао је у свет популарне музике и ту
остао до данас као композитор, аранжер, продуцент и музичар
инструменталиста.
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Радивојевићев опус садржи преко 700 остварења популарне, примењене,
дечије и народне музике, међу којима се посебно издвајају бројни
хитови и победничке песме на музичким фестивалима у Београду,
Зрењанину, Скопљу, Новом Саду, Будви, Херцег Новом, Софији,
Великом Трнову ...
Последњи је представник Југославије на Песми Евровизије у Малмеу
1992. године са песмом „Љубим те песмама“. Песма „Волимо те
отаџбино наша“ била је и остала симбол једног времена у историји
нашег народа.
Аутор је музике за многе игране и документарне телевизијске серије
(„Горе-доле“, „Славујево доба“, ,, Мој ујак и ја“, „Досије затвор“,
„Пароброд Србија“...), филмова („Трећа срећа“, „Високолетач“,“Moja
Војводина“, “Не мирише више цвеће“, „Крв гори у води“...),
позоришних представа („Године заплета“, ,,Поетски кабаре Иво
Андрић“, „Шума снива“, „Балада о труби“...).
Његове композиције изводе се у Русији, Немачкој, Финској,
Француској, Македонији и другим државама бивше Југославије,
Бугарској, Аустрији, земљама Бенелукса, Украјини, Белорусији,
Грчкој…
Проглашен је за композитора године у Југославији 1994, у Македонији
2000. и за хит-композитора у Бугарској 2014.године.
Поред низа трајних радио снимака и ТВ емисија, објавио је три
ауторска ЛП-а и 3 изузетна ЦД-а. На троструком албуму "Љубим те
песмама" издвојио је најзначајнија остварења из области поп и народне
музике, а избор песама за децу објављен је 2015. под називом "Дечје
заврзламе и остале керефеке за маме, тате, баке и деке". Године 2018.
објављен је албум и TВ емисија "Инспирисан поезијом" који
представља Радивојевићев омаж великим српским песницима.
Поводом обележавања 40 година рада, 2009. године у Центру Сава у
Београду, одржао је велики ауторски концерт са преко 100 извођача,
који је 2011. репризиран у Нишу.
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Године 2019., поводом 50 година Радивојевићевог рада, Mузичка
продукција РТС-а и Музичка редакција Телевизије Београд
oрганизовали су у Комбанк дворани концерт под називом „Tрагови“.
Међу бројним наградама издвајају се „Златна значка“ Kултурно
просветне заједнице Србије, „Златни беочуг“ Културно просветне
заједнице Београда, награда „Maestro International“ за животно дело,
Награда за животно дело и Награда за највећи хит у историји фестивала
забавне музике ЕВРОФЕСТ Скопље за песму “Многу солзи”,
„Почасница“ Удружења композитора Србије за живот посвећен музици,
и признање Министарства културе и информисања за врхунски
допринос националној култури Републике Србије.
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