ОДЛУКА
ЖИРИЈА ЗА НАГРАДУ „ДАНКО ПОПОВИЋ“
ЗА 2017. ГОДИНУ

Жири за доделу књижевне награде „Данко Поповић“, у саставу Марко Недић,
председник, Јован Делић и Александар Јовановић, чланови, детаљно је разматрао
књижевну продукцију објављену у 2017. години у жанровима које је неговао Данко
Поповић. Критички анализирајући ужи избор кандидата сачињен на основу читања преко
четрдесет предложених књига приповедачког и романескног жанра, жири је на завршном
састанку, одржаном 17. августа 2018. године, донео једногласну одлуку да награду „Данко
Поповић“, коју је установио Фонд Први српски устанак из Аранђеловца, за 2017. годину
добије
Радован Бели Марковић
за роман
ПЛАВА КАПИЈА
(у издању Албатроса плус из Београда)
У најужем избору за награду биле су и приповедачке збирке Драгише Калезића
Приповетке (КУД Диоген, Београд) и Велико спремање Бранка Анђића (Агора,
Зрењанин), као и романи Дуго путовање у круг Јована Поповића (Геопоетика, Београд),
Сунце овог дана Владимира Пиштала (Агора, Зрењанин) и Дивит и рукописи Рајка Лукача
(Агора, Зрењанин).
Подједнако плодан као приповедач и као романсијер, Радован Бели Марковић
(рођен у Ћелијама код Лазаревца 1947. године) најновијим романом је потврдио свој
особени стваралачки глас, који се опире свим конвенцијама и клишеима и који је у
трајном и естетски продуктивном дослуху са књижевном традицијом и савременошћу.
Плаву капију, као и његову претходну прозу, одликује изразито ауторско осећање
за језик и књижевни стил и за њихове велике значењске и трансформативне могућности.
Стварност Ваљевског и Колубарског краја и њихов реални и мистификовани простор
обликовани су у овом роману у плодном прожимању и сударању различитих нивоа
субјективне стварности и богатих индивидуалних стилских средстава сложених у
наративни текст изразите уметничке сугестивности.
Својом маштовитом сликом трагичног и на променљивим животним вредностима
заснованог човековог искуства нашег и минулог времена и особеношћу своје књижевне
артикулације, Плава капија Радована Белог Марковића, која је већ наишла на једнодушан
и велик одјек у књижевној јавности, дала је посебан и веома значајан допринос
целокупном прозном делу овог аутора и савременој српској књижевности у целини.
Чланови Жирија:
Јован Делић
Александар Јовановић
Марко Недић
У Аранђеловцу, 17.08.2018.

