Rozhodnutie poroty pre kategóriu
„Rozhlasová rozprávková hra“
Po vypočutí všetkých hier a následnej diskusii, ktorá sa konala 15. novembra 2018, sa porota rozhodla
udeliť nasledujúce ceny:

PRIX EX AEQUO
za najlepšiu rozhlasovú rozprávkovú hru
sa udeľuje hre

Dobrý sluha, zlý pán
autorka: Naďa Uličná – Jurkemik, réžia: Milena Lukáčová
z produkcie RTVS – Rozhlasu a televízie Slovenska, Slovensko
„Dobrý sluha, zlý pán” je starý príbeh prerozprávaný novým spôsobom. Princ Johan je skôr lenivý než
odvážny, čo je pre princa nezvyčajná charakterová vlastnosť. Medzitým, ako sa jeho príbeh rozvíja,
otvára sa viacero dôležitých otázok o zmysle života. Ukazuje sa, že s priateľstvom a otvoreným
srdcom dokážeme riešiť svoje problémy. Ide o tvorivý rozhlasový program plný farieb, ktorý
zanecháva u poslucháča hlboký dojem. Využitie zvuku, postáv a hudby robia príbeh vtipným
a podmanivým a nabádajú poslucháča, aby sa stal jeho súčasťou.

PRIX EX AEQUO
za výnimočný výkon v rozhlasovej rozprávkovej hre
získava

Iida Hämeen-Anttila
autorka a režisérka hry List budúcnosti, časť 1/2 a 2/2,
z produkcie YLE – Fínskej vysielacej spoločnosti, Fínsko
Téma a realizácia hry „List budúcnosti“ sú jedinečné. Námet spája hlavnú postavu menom Ahora
s významom jej mena – „teraz.“ Prostredníctvom konverzácie cez mobilný telefón sa prítomnosť
(2017) spája s budúcnosťou (2117). Ahora sa stáva metaforou pre prítomnosť, čím nám umožňuje
hľadieť vpred a urobiť zmeny v súčasnosti. Meníme sa tak my, poslucháči, ako aj naše prostredie
a spoločne začíname veriť, že existuje nádej pre lepšiu budúcnosť pre všetkých.
Členovia poroty

Stephanie Jamnicky, predsedníčka, Chorvátsko
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Ján Uličiansky, Slovensko

Bratislava, 15. november 2018

PRIX EX AEQUO 2018
Short list poroty, 1. kategória

1. List budúcnosti, časť 1/2 a 2/2
YLE – Fínska vysielacia spoločnosť, Fínsko
2. Dobrý sluha, zlý pán
RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska, Slovensko
3. Valentínov prvý deň na Zemi
ČR – Český rozhlas, Česká republika
4. O kravičke, ktorá vyla na mesiac
RTVSLO – Radio Slovenija, Slovinsko

