
 
GODIŠNJE NAGRADE HDS ZA 2018. GODINU 

 
 

 
Nagrada „Boris Papandopulo“: Frano Đurović za skladbu Check Ignition and 
may the God's Love be with You. 
 

 
Skladbu Check Ignition and may the God's Love be with You skladatelja Frane 

Đurovića praizveo je 12. srpnja u Zagrebu na Svjetskom kongresu saksofonista 

Tomislav Žužak uz Cantus Ansambl. Riječ je o skladbi u kojoj je Frano Đurović 

dosegao zrelost u glazbenom jeziku koji je, premda duboko ukorijenjen u 

tekovine europske Nove glazbe 20. st., oduvijek pokazivao idiosinkratično 

poigravanje sa svojim uzorima, dajući njegovom izričaju prepoznatljiv pečat na 

domaćoj skladateljskoj sceni.  

Skladba prikazuje vještinu i maštovitost instrumentacije zajedno s balansiranom 

formalnom logikom kreativnim pristupom žanru koncerta. Važnost skladbe 

naglašava i činjenica da se radi o jedinom hrvatskom koncertu za bariton 

saksofon i ansambl i kao takav je zbilja bitan doprinos domaćem 

saksofonističkom repertoaru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nagrada „Vatroslav Lisinski“: Anđelko Krpan za sveukupno zalaganje za 
promociju i izvođenje djela hrvatskih skladatelja. 
 
 
ANĐELKO KRPAN, violinist koji nastupa solistički, kao komorni glazbenik i 

umjetnički voditelj Gudačkog kvarteta Sebastian, te od 1995. godine predaje 

violinu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, kontinuirano njeguje 

izvođenje djela hrvatskih skladatelja i to jednako skladbe iz hrvatske glazbene 

baštine kao i ostvarenja suvremenih autora koje nerijetko potiče na pisanje novih 

skladbi. Tako je broj djela nastalih na njegovu inicijativu i njemu posvećenih već 

vrlo velik. Uz glazbeničku djelatnost obavlja Anđelko Krpan i funkciju stručnog 

suradnika na notnim izdanjima djela hrvatskih skladatelja koja je objavio HUOKU 

i HDS.  

 Pomno sastavljeni popis skladbi hrvatskih skladatelja koje je praizveo ili 

izveo violinist Anđelko Krpan u svim vidovima svoje glazbeničke djelatnosti, a 

osim kontinuiranog nastupanja i snimanja nosača zvuka u komornom duu s 

pijanisticom Nadom Majnarić nastupao je s violistom Markom Generom te od 

1993. do 1997. godine bio i umjetnički voditelj Zagrebačkih solista, doista je 

impresivan. Po angažmanu oko promocije i afirmacije hrvatske glazbe u 

domovini i u inozemstvu Krpan zauzima istaknuto i hvalevrijedno mjesto kao 

jedan od najzaslužnijih hrvatskih glazbenika za kontinuirano izvođenje djela 

hrvatskih skladatelja svih generacija. 

 Čak 55 skladbi hrvatskih autora koje su na popisu Gudačkog kvarteta 

Sebastian koje je izvodio, dijelom i snimio za Hrvatski radio, kao i 30 naslova koje 

je Anđelko Krpan izveo i snimio za HRT solistički, dovoljni su dokaz velike brige 

oko hrvatske glazbe i zauzimanja za zastupljenost djela hrvatskih skladatelja na 

svim programima koncerata na kojima nastupa, a da pri tome nije zabilježena 

njegova pedagoška djelatnost i rad na pripremama izvedbi djela hrvatskih autora 

u procesu školovanja studenata u njegovom razredu na Muzičkoj akademiji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nagrada „Josip Andreis“: Muzičkom informativnom centru za izdanje partiture 
i klavirskog izvatka opere „Ljubav i zloba“ Vatroslava Lisinskog. 
 
 

Izlazak posebnog izdanja Muzičkog informativnog centra, prvog tiskanog 

izdanja partiture i glasovirskog izvatka opere „Ljubav i zloba“, antologijskog djela 

povijesti hrvatske kulture i glazbe, uoči dvjestote obljetnice rođenja Lisinskog 

kulturni je događaj i izdavački pothvat posebnog značaja. Urednici Ivan Živanović, 

Jelena Vuković i Davor Merkaš te priređivač izdanja Mladen Tarbuk obavili su 

nadasve opsežan posao i izlazak prvog tiska partiture prve hrvatske opere 172 

godine nakon njezine praizvedbe, ispunjenje je povijesnog zadatka koje 

zavređuje pozornost i svakako je istaknuto ostvarenje na području muzikologije 

i izdavaštva kapitalnih djela hrvatske glazbe.  

 Uz uvodnu riječ muzikologinje Vjere Katalinić, koja je obradila povijesni 

značaj prve hrvatske opere, priređivač izdanja Mladen Tarbuk iscrpnim je 

analizama ispisao povjesnicu opere „Ljubav i zloba“ kao prve hrvatske nacionalne 

i jedne od prvih slavenskih opera, te kako se o njoj pisalo kroz 170 godina. 

Posebno su vrijedna Tarbukova zapažanja muzikološke naravi kada ustvrđuje 

kako je „zlotvor tenor, što je velika iznimka u opernom svijetu. U trenutku kada 

vidi da ga žena koju voli ne želi, on je ubije, a nažalost to je nešto što je prilično 

aktualna tema. Kada te netko ne želi, imaš ga potrebu uništiti do kraja - to je 

nešto o čemu ova opera govori. To je jedan obrnuti trokut kakvog nema u 

tadašnjim operama koje su pisane prilično shematski. Tenor i sopran se vole, 

bariton i bas im smetaju. Ovdje je potpuno obrnuto.“   

 Uopće, opseg priređivački obavljenog posla, činjenica da je uz partituru 

sastavni dio izdanja i glasovirski izvadak koji je izradio priređivač Mladen Tarbuk 

prema autografima partiture i glasovirskih izvadaka opere iz pera Lisinskog koji 

se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te u Hrvatskom državnom arhivu u 

Zagrebu, kao i činjenica da izdanje donosi i libreto opere u četiri verzije (u 

suvremenoj jezičnoj redakciji i transkripciji Amira Kapetanovića, izvorni libreto 

prenesen iz autografa partiture, libreto prema izdanju Matice hrvatske iz 1999. 

godine te prijevod libreta na engleski jezik), sve to ovom izuzetnom izdavačkom 

pothvatu Muzičkog informativnog centra KDVL,  koji su financijski pomogli 

Ministarstvo kulture RH i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, osigurava 

osobitu vrijednost i zaslužno je odluku o dodjeli Nagrade „Josip Andreis“ HDS-a 

za 2018. godinu. 



Nagrada „Miroslav Sedak-Benčić“: Ratko Zjača, za 25 godina skladateljske i 
diskografske karijere 
 

 
Skladbe hrvatskog gitarista Ratka Zjače, koji desetljećima živi i djeluje u 

Nizozemskoj, odaju prepoznatljiv rukopis koji se temelji na otvorenosti prema 

svim umjetničkim formama, prijateljstvima, duhovnom uzdizanju, disciplini i 

predanom radu, te prije svega na zdravoj tradiciji jazz glazbe. Njegova je 

gitaristička vještina neupitna, a djela odišu posebnim ugođajem, daškom 

nostalgije: pričaju priče, pobuđuju maštarije. Zato ih vole svirati legende jazza, 

glazbenici koji su ih s njim snimili, među ostalima Reggie Workman, Al Foster, 

John Patitucci, Steve Gadd, Adam Nussbaum, Miroslav Vitouš i Randy Brecker. 

Godine 2018. njemačka diskografska kuća In+Out Records objavila je album 

“Life On Earth” kojim je Zjača obilježio četvrt stoljeća samostalne diskografske 

karijere. Na ovom albumu očituje se njegova skladateljska zrelost i glazbenička 

mudrost. Od samog početka na njegovim su izdanjima bile zastupljene autorske 

skladbe. Do sad ih je dokumentirao pedesetak. Na ovom je također iskazao svoje 

zavidno skladateljsko umijeće. Autor je osam skladbi. Nadahnuća za stvaranje 

crpi iz proučavanja i strastvenog uživanja u raznim umjetnostima: književnosti, 

slikarstvu, kazalištu, kinematografiji... 

Mnoga od njegovih djela nadahnuta su putovanjima. Osim što nastupa na 

gotovo svim kontinentima, Zjača koristi svaku priliku za putovanja na razne 

destinacije, upija mirise, boje i zvukove, odlazi u prirodu, ponekad bez 

razmišljanja o opasnostima koje vrebaju, sprijateljuje se s raznim ljudima, uči o 

povijesti raznih naroda, proučava njihovu glazbu. Zato su njegova djela začinjena 

širokim spektrom boja i zvukova vremenski i prostorno udaljenih glazbenih 

tradicija: južnoameričkih, azijskih, afričkih, balkanskih...  

Na njegovo stvaralaštvo već dugo i snažno utječe indijska glazbena teorija, 

konnakol i tale koje proučava i vježba godinama, iako je svjestan da se radi o 

zahtjevnom glazbenom području koje se obično studira desetljećima. I ta se 

iskustva osjećaju u izvedbama na ovom albumu, iako ih koristi diskretno, gotovo 

neprimjetno, kao da su logičan, prirodan dodatak njegovim jazzističkim 

tvorevinama. Sva ta iskustva pohranjuje u svoju etno škrinjicu iz koje poslije 

izvlači ono što mu je u pojedinoj situaciji najpotrebnije. Zahvaljujući tome 

njegova se glazba uvijek osvježuje i mijenja. 

 
 



Nagrada „Milivoj Körbler“: Hrvoje Hegedušić, za životno djelo. 
 
 

HRVOJE HEGEDUŠIĆ jedan je od najpoznatijih hrvatskih šansonjera koji je 

glazbeničku karijeru započeo zajedno s Arsenom Dedićem, Anđelkom Kovačićem 

i Ivicom Bobincem kada su 1963. godine osnovali Zagrebački vokalni kvartet. 

Sljedeće godine počeo je samostalno nastupati kao interpret šansona te je s 

grupom autora osnovao Studio 64. Uglazbljivanjem stihova istaknutih  hrvatskih 

pjesnika poput Dobriše Cesarića, Antuna Gustava Matoša, Miroslava Krleže, 

Željka Sabola, Dragutina Tadijanovića, Vjekoslava Majera, Tina Ujevića, 

Zvonimira Goloba, Drage Britvića i drugih postao je, kao i njegovi vršnjaci i 

prijatelji Arsen Dedić i Zvonko Špišić, jedan od glavnih predstavnika autorske 

glazbe u bivšoj državi, a njegove su šansone svojom visokom glazbenom 

kvalitetom kao i pjesničkim porukama osvajale nadasve široke slušateljske 

krugove svih generacije.  

   Osobito plodno bilo je razdoblje od  1965. godine kada je u suradnji s 

tekstopiscem Majom Perfiljevom osvajao nagrade, primjerice prvo mjesto na 

Melodijama Jadrana u Splitu 1966. godine, sa skladbom „Bokeljska noć“. Autor 

je doista velikog broja šansona koje su uspješnice poput  Utjeha kose, Kao prije, 

Nedjelje u predgrađima, Slavonska balada, Ponekad mislim..., Mala kavana, 

Momci iz kafića, Nigdar ni tak bilo, Svaki me frtal na nekaj podseća, Tvoja mati 

je legla da spava, Da sam ja netko, Miruj, miruj srce, Sanjam, Suze, suze, Elegij, 

Povedi me večeras, Jedno toplo ljeto, Plovi mala barka, Kuca srce moje, Nek se 

toči staro vino, Otišli su naši dečki. Vrijednosti tih šansona su trajne. 

 Za vrijeme Domovinskog rata objavio je pjesmu Vukovar koja se ubraja u 

najveće uspješnice  iz vremena agresije na Hrvatsku. Skladba je uvrštena u zbirke 

"Hrvatsko Ratno Pismo" (1992.) i "Hrvatska lađa" (1994.).  

 Radio je kao ton-majstor a Hrvatskom radiju i bio je umirovljen 1995. 

godine ali je i dalje bio aktivan jednako kao ton-majstor i kao aranžer, producent 

i voditelj poslova u Digitalnom studiju "Lisinski". Godine 1998. zajedno sa 

Zvonkom Špišićem, Zvonkom Zidarićem i Daliborom Paulikom osnovao je  

Međunarodni festival šansone "Chansonfest". Bio je direktor "Zagrebfesta" 

2000., a 2002. i 2003. član savjeta HRT-a.  Od 2008. do 2012. godine bio je 

Predsjednik  Hrvatskog društva skladatelja kojeg je danas počasni član. U karijeri 

je objavio šest albuma i višestruki je dobitnik nagrade Porin, uključujući i onu za 

životno djelo.  



Nagrada „Franjo Ksaver Kuhač“: Krešimir Magdić, za životno djelo. 
 
 

Skladatelj, melograf, obrađivač, aranžer, glazbeni voditelj, svirač/pjevač, 
riječi su koje opisuju višegodišnju bogatu glazbenu aktivnost Krešimira Magdića, 
ovogodišnjeg laureata nagrade „Franjo Ksaver Kuhač“. Svojim zalaganjem, 
talentom i izuzetnom vještinom Krešimir Magdić ostavio je dubok trag u povijesti 
dubrovačke i svehrvatske glazbeno kulturne scene.  

Krešimir Magdić sklada pretežito vokalnu glazbu za klape i zborove, koja 
se temelji na pučkoj tradicijskoj baštini, posebice pučko crkvenoj, glagoljaškoj 
baštini. Skladateljski mu je rukopis povezan s klapskom i pučkom crkvenom 
tradicijom svoga kraja, prepoznatljiv po nestandardnim kompozitorskim i 
izvedbenim zahvatima inspiriranim jednostavnošću pučkog višeglasnog 
glazbenog poimanja slobodne glazbene forme. Opće glazbeno i skladateljsko 
zanimanje za različite glazbene vrste i žanrove dovodi ga do prepoznatljiva 
glazbenog rukopisa i načina u kreiranju sadržaja u kojima su sačuvane i autorski 
oplemenjene vrijednosti dubrovačke (dalmatinske) tradicijske (vokalne) glazbe.  
Magdić je jedan od najmarnijih sakupljača izvornih napjeva Dubrovnika i okolice 
koje sam i obrađuje. Brojci od više stotina naslova pridružuje se izniman broj 
pučkih crkvenih napjeva. Obrade njegovih narodnih napjeva standardne su i 
nezaobilazne na repertoaru većine danas aktivnih klapa. Uz klapske napjeve u 
njegovu tradicijskom opusu posebno se ističu obrade kolendi koje je Magdić 
većinu, obradio i izveo sa svojim ansamblima. Osnivač je dvije, po svim 
kriterijima, najuspješnije dubrovačke klape (Maestral i Linđo-N). Rekonstrukciju 
i revitalizaciju zaboravljene bogate hrvatske glazbene baštine kvalitetno je 
predstavljao u izvedbama svojeg ansambla Capella Ragusina koji u suradnji s 
Magdićevim klapama ima za druge klape nedohvatljive interpretativne i 
programske mogućnosti.  
 Najvažniji dio opusa koji skladatelja Magdića veže uz Omiški Festival 
zasigurno su nove skladbe koje predstavljaju sam vrh umjetnički oblikovane 
klapske pjesme. Potvrda tomu su brojne nagrade za njihovo izvođenje ali i 
uvrštenost u standardni repertoar brojnih klapa. Magdić posebnu pažnju pridaje 
odabiru stihova koje uglazbljuje pa se tako u njegovu opusu nalaze stihovi brojnih 
pjesnika. Najznačajniju suradnju Magdić ostvaruje s nezaboravnim pjesnikom 
Jakšom Fiamengom.  

Sredina u kojoj živi i djeluje i do sada je prepoznavala veličinu i vrijednost 
Magdićeva stvaralačkog opusa, organizatorskog i animatorskog rada, koji je 
često nagrađivala. Među inim priznanjima i nagradama za svoj rad na očuvanju i 
promicanju hrvatske glazbene baštine, Krešimir Magdić je 2008. godine 
odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. 
 


