Tisková zpráva

Doprovodný program v Domě umění Ústí nad Labem / Dům umění Ústí nad Labem zve
na open air talkshow pod taktovkou oceňovaného režiséra Martina Duška / Dokushow /
Komentovaná prohlídka / Dům umění Ústí nad Labem / 17. 8. 2021

V rámci doprovodného programu k aktuální výstavě s názvem Parter: znovuobjevený
prostor Masarykovy ulice zve ústecký Dům umění v pátek 20. 8. 2021 od 18:00 hodin
návštěvníky na ojedinělou open air talkshow s názvem Dokushow, kterou pořádá ve
spolupráci s Martinem Duškem.
Martin Dušek je český režisér, filmový režisér a dokumentarista. Vystudoval televizní
žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a studoval také dokumentární
tvorbu na FAMU. Jeho filmy Poustevna, das is Paradies!, z roku 2007, a K oblakům
vzhlížíme, z roku 2014, byly v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě
oceněny jako nejlepší české dokumentární filmy zmíněných ročníků. Film K oblakům
vzhlížíme zvítězil v kategorii nejlepší dokument také na Cenách české filmové kritiky 2014. S
Ondřejem Provazníkem natočil v roce 2019 celovečerní hraný film s názvem Staříci, jež
získal dvě ceny Českého lva (nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli, nejlepší mužský
herecký výkon ve vedlejší roli). Ve spolupráci s Českou televizí vytvořil Martin Dušek cyklus
s názvem Náš venkov, který mapoval pestrý život na českém venkově. Duška zaujala tematika
veřejného prostoru parteru Masarykovy ulice města Ústí nad Labem již minulý rok, kdy byly
v rámci výstavy Parter: opomíjený prostor Masarykovy ulice revitalizovány obrovské
betonové květináče v blízkosti Domu umění, a pro letošní rok se rozhodl přijít s originálním
konceptem open air talkshow pod širým nebem, která zábavnou formou provede návštěvníky
touto problematickou lokalitou v centru krajského města.
Kromě moderátora Dokushow Martina Duška se mohou návštěvníci těšit také na jeho
zajímavé hosty. Pozvání přijali Ing. architekt Jan Zeman, spoluautor Centra služeb a
obchodu na Masarykově ulici v Ústí nad Labem, Ing. architekt Tomáš Petermann, architekt
a spoluzakladatel Veřejného sálu Hraničář, Martina Balogová, zpěvačka a finalistka prvního
ročníku české Superstar a další zajímavé osobnosti z řad obyvatelek a obyvatelů parteru
Masarykovy ulice.
Dokushow bude probíhat ve veřejném prostoru parteru Masarykovy ulice, poblíž nového sídla
Dobrovolnického centra. Vstup je ZDARMA.
Součástí pátečního programu Domu umění Ústí nad Labem bude také komentovaná prohlídka
výstavy Parter: znovuobjevený prostor Masarykovy ulice za účasti participujících umělkyň,
umělců a kurátorky výstavy Ivy Polanecké, která začne v 16:00 hodin.

Těšíme se na vás!

