Naše galerie je otevřena v pracovní dny
od 8 do 15 h a v době konání veřejně
přístupných akcí. Přijďte na vernisáže
každý třetí čtvrtek v měsíci od 17 h.

20. 1. 2011
Martina CHLOUPA (*1976)

Agresivní kočka

Pražská malířka a sochařka Martina Chloupa je absolventkou
Akademie výtvarných umění v Praze. Její dílo je zastoupeno
ve sbírkách Národní galerie v Praze a v řadě soukromých
sbírek a vystavuje v České republice i v zahraničí. Patří k
nastupující mladé generaci současných výtvarných umělců, a
tak její vyjadřovací prostředky odpovídají „intermediálním“
požadavkům doby a mají široký záběr od malby přes
fotografii až po trojrozměrný objekt z neklasických materiálů,
jakým je třeba latexová guma. Těžiště tvorby Martiny
Chloupy přesto spočívá v expresivní výrazové malbě,
využívající klasické techniky i experimentu s materiály, jako
je například písek, popel. Výstava připravená pro Modrý klíč
představí její poslední práce menších a středních formátů.

17. 2. 2011
Jan Dvořák (*1959), Jaroslav
Picka (*1978), Luděk Veškrna
(*1977) - fotografie
Prchavé okamžiky dnů všedních i svátečních
viděné očima uživatelů služeb Modrého klíče skrze
objektiv vlastního fotoaparátu.

Jaroslav Picka: Barvy koncertu

17. 3. 2011
Petr KOŽÍŠEK (*1972)
Petr Kožíšek pochází z Karlových Varů, ale žije a tvoří v Praze. Je
absolventem pražské AVU a má za sebou dlouhý výčet výstav
v Čechách i zahraničí. Mimo jiné vystavoval ve významných
prostorách, jako jsou Veletržní palác Národní galerie v Praze,
Rudolfinum, Wannieck Gallery nebo Dům umění v Brně. Doménou
Petra Kožíška jsou obrazy, tvořené originální technikou lití barvy na
plátno, připomínající postup lití medu na krajíc chleba s máslem. Ve
své tvorbě se zaměřil především na figuru, ale blízké jsou mu také
autorsky pojímaná zátiší a expresivní abstrakce. Pro Modrý klíč je
připravena výstava, představující jeho malířskou tvorbu a drobné
objekty.
Petrův zdar

21. 4. 2011
Jaromír Hostomský (*1955), Jakub
Jarošík (*1977), Veronika Pivoňková
(*1979) – obrazy
Autoři tvoří v Chráněných dílnách Školy SPMP Modrý klíč.
Výstavy: 2005, 2006, 2007 - Galerie Oliva, 2009 Restaurace Na kovárně, Praha, 2009 - Městská knihovna
v Praze 12, 2010 - Café Alternatif, 2010 - Senát
Parlamentu České republiky.

7. a 8. 5. 2011
Dny otevřených dveří Modrého klíče
jsou každoročně pořádány u příležitosti výročí zahájení
provozu. Letos se dveře otevřo pro všechny zájemce již po
devatenácté, a to po oba dny vždy od 1000 do 1600 hodin.
Dále
nabízíme:
občerstvení,
diskuse,
individuální
konzultace, možnost videoprojekce, seznámení s novými
projekty MK a Výroční zprávou MK za rok 2010, volný
pohyb po areálu MK nebo prohlídku s průvodcem, prodejní
výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků i dospělých
uživatelů služeb, prodej odborné literatury.

Veronika Pivoňková: V ulicích města

19. 5. 2011
Výstava prací studentů výtvarného
oboru Střední odborné školy G.A.P.E.

Lucie Grmelová: Černá a bílá

G.A.P. EDUCATION s.r.o. - název školy je zkratkou tří slov a
identifikuje hlavní vzdělávací oblasti školy: G – grafika, A –
animace, P - produkce. Škola je standardním typem střední
školy, která nabízí dva obory vzdělávání čtyřletého studia s
maturitou v denní formě a jeden obor nástavbového studia
v dálkové formě.
Studenti oboru Grafický design se zaměřením Propagační
výtvarnictví a propagační grafika představí své školní
práce i svou vlastní volnou tvorbu.

16. 6. 2011
Doteky léta
Atmosféra přicházejícího léta, optika horkého
vlnícího se vzduchu, radovánky v čase
prázdnin, to vše na obrazech výtvarníků
Modrého klíče.

Jiřina Zachariášová: Letní den na vsi
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