POSEBNA NAGRADA HGU u 2017.g
JOVANKA BUKVIĆ “Josie“ –voditeljica glazbenog dućana „Dallas Shop“
…male riječke glazbene oaze…
za doprinos promicanju hrvatske glazbe
…od prvog dana ovaj mali dućan je posebna priča,jer on nije samo glazbeni dućan,niti su u
njemu radili i rade samo prodavači.On je ključni i neraskidivi dio ne samo riječke rock, već i
općenito HR glazbene scene, te kultno mjesto, pravi ‘dućan snova’ i prava institucija popkulture. Grad je nezamisliv bez te male glazbene oaze kao i bez Josie „duše“ ovog dućana.
Josie je uspjela u naumu da shop ne bude samo shop, već svojevrsni dnevni boravak,
mjesto okupljanja zaljubljenika u glazbu, mjesto susreta, druženja i glazbenih ćakula... Sve
to čini ovaj shop posebnim.

Jovanka Bukvić Josie - rođ.14.09.1964. u Rijeci gdje do dan-danas živi i radi.
G. 1993 ostvaruje svoj san zaposlivši se u glazbenom dućanu ''Iz sve snage''.
G. 1997. na poziv Damira Martinovića Mrleta ( Let 3), prihvaća angažman u tada
novootvorenom glazbenom dućanu ''Dallas'' (vl. Gorana Lisice-Fox-a).
Ubrzo preuzima posao voditeljice dućana što radi sve do danas.Nje životni i profesionalni
put odredila je glazba.
Još od ranih, mladenačkih dana dio je i svjedokom odrastanja Riječke glazbene scene .
Jedno vrijeme radi u klubu 'Palach' kao voditelj programa i DJ,a kao D.J.-ica radi i u
Riječkim klubovima 'Pyton' i 'Qorum'.
Ipak najviše vremena, ljubavi i entuzijazma uložila je u mali Riječki shop 'Dallas''.
Taj mali dućan u središtu rijeke, 25.09.2017, proslavio je svoj 20 rođendan ,a sa njime
i „zaštitno lice“ dućana JOSIE,koja je u njemu provela svih 20 godina,od samih početaka.
Dućan je postao neka vrsta kultnog mjesta gdje se okupljaju zaljubljenici u glazbu, od kojih
su česti gosti i sami glazbenici koji znaju navratiti na dozu razgovora.Dućan je davno
preskočio granice obične trgovine zbog ljubavi koja je uložena u njega,od prvenstveno svih
djelatnika koji u njemu rade do kupaca i posjetitelja.Josie u dućanu organizira brojne
promocije albuma, svirke i razna događanja, ugošćuje poznate i manje poznate domaće
umjetnike kao i umjetnike iz cijelog svijeta. Tijekom proteklih godina,pružila je šansu
mladim umjetnicima koji su pomagali ostvariti neke „lude“ ideje, pa su npr. 2016.godine
dobili nagradu Grada Rijeke za uređenje izloga (uredila ga Bojana Butković).

