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Награда "Дарко Краљић"
за музичко стваралаштво/животно дело
у домену популарне музике
Стручна комисија Удружења композитора Србије у саставу Раде Радивојевић,
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 2021. годину, додели композитору
Драгољубу Драгану Илићу.
Образложење
Драгољуб Драган Илић је истакнути стваралац који је оригиналан ауторски
израз изградио синтезом различитих музичких жанрова. Током своје богате и
успешне каријере бавио се популарном, сериозном, примењеном и дечијом
музиком. Илићево стваралаштво карактерише отвореност и ширина према
разноврсним музичким формама и естетском опредељењу, и управо та
интуитивна, креативна способност прилагођавања различитим стиловима,
једна је од његових централних особина.
Интересовање за популарну музику Илић исказује половином 70-тих година
прошлог векa, a његов ауторски потенцијал посебно долази до изражаја
формирањем састава Генерација 5 који је обележио југословенску и српску
музичку сцену друге половине 20. века и траје све до данас. Композиција
Долазим за 5 минута постала је, не само ванвременски хит, већ и песма која
је постала симбол времена у коме је настала.
Међу композицијама популарног жанра, посебно место у стваралаштву
Драгољуба Илића заузима песма За милион година настала 1985. године.
Писана на текст Младена Поповића, била је део глобалне акције за помоћ
гладнима у Африци. Групу извођача под називом Yu rock мисија, чинили су
готово сви најпопуларнији солисти тадашње велике Југославије.
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Као што је у популарне музичке форме уносио елементе класичног музичког
наслеђа, тако је и композиције уметничке музике које је стварао, обогатио
елементима рок и џез израза, дајући им карактеристичан дух модерног
времена и нови садржајни квалитет. Драгољуб Илић је први добитник
награде Василије Моркањац, која је установљена 1990. године, за постдипломско дело Vista Concertante за клавир и симфорнијски оркестар.
Последњих година, као члан уметничког састава Ансамбл за другу нову
музику, изводи и компонује минималистичку музику за клавијатурне
инструменте.
Рад на делима из области примењеног музичког стваралаштва, представља
посебно поглавље у раду Драгољуба Илића. Аутор је у једном интервјуу
изјавио да је писање примењене музике „ .. најинтересантније и најизазовније,
јер је рад на визуелизацији и спајању музике са другим медијима - продор у
апстрактни свет, чари емоција“.
Посебна признања и похвале Илић добија за рад на играним серијама.
Неподељена признања публике и стручне јавности добио је за остварење Мој
рођак са села и за историјску серију Немањићи.
Важно место у стваралаштву Драгољуба Илића заузима писање музике за
децу од којих издвајамо музику за дечје емисије - Плава птица,
Мајмунољупци ...Творац је и комплетне музике за легендарни дечији серијал
Метла без дршке.
За свој рад, Илић је добио бројна признања и награде.
Имајући у виду богатство и изузетан квалитет континуираног деловања
Илића на нашој музичкој сцени, стручна комисија за доделу Награде "Дарко
Краљић" за музичко стваралаштво/ животно дело у домену популарне музике
за 2021. годину, једногласно је одлучила да је додели композитору
Драгољубу Драгану Илићу.
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