Naše galerie je otevřena v pracovní dny od 8 do 15 hodin
a v době konání veřejně přístupných akcí. Přijďte na
vernisáže každý třetí čtvrtek v měsíci od 17 hodin.
Doprava od metra C Kačerov bus č. 215, od metra B
Smíchovské nádraží bus č. 197 do stanice Pavlíkova.
Odtud ve směru výstupu z autobusu pokračujete rovně do
sídliště. Cca po 150 metrech vlevo je Modrý klíč.

20. 9. 2012
Pedagogové a odborní asistenti z Modrého klíče se představují
V návaznosti na úspěšnou pestrou výstavu obrazů,
grafiky, fotografií, modelů, hraček, loutek, pletených a
šitých
výrobků
uskutečněnou
v loňském
roce
představuje Galerie Modrého klíče výtvarné práce
dalších svých zaměstnanců, kteří své umění používají
jako prostředek motivace k aktivizaci a rozvoji dětí i
dospělých osob s mentálním
a kombinovaným
postižením.
Kateřina Kryslová:
Bez názvu,
kombinovaná
technika
David Anderle:
Jabloň

18. 10. 2012
David Anderle, Jiří Konštacký, Robert
Levec, Lenka Soprová

Autoři tvoří v Chráněných dílnách Školy SPMP
Modrý klíč.
Výstavy: 2005, 2006, 2007 - Galerie Oliva, Praha
1, 2009 - Restaurace Na kovárně, Praha 7, 2009
- Městská knihovna v Praze 12, 2010, 2011,
2012 - Café Alternatif, 2010 - Senát Parlamentu
České republiky, 2011 – Galerie Modrého klíče,
Doteky léta.

Robert Levec: Pražské motivy

15. 11. 2012
Společná výstava Vladimíra Zubova a Olgy Zubové
Vladimír Zubov je především portrétistou, ale
velkou část jeho tvorby tvoří obrazy abstraktní.
Vyznačují se velkou barevností, styl a náměty jsou
velmi různorodé. Sám autor nazývá svůj styl
impulsismem - tedy malování podle momentální
nálady a rozpoložení.

Olga Zubová se začala věnovat výtvarné činnosti
poměrně nedávno, poté, co ukončila své působení ve
vrcholné politice. Obrazy se pro ni staly relaxací,
odrážejí její vztah k přírodě a krajině.

20. 12. 2012
Vernisáž výstavy „Vánoční čas“
Tato výstava je ohlédnutím za druhým rokem provozu Galerie Modrého klíče, je
svátečním setkáním příznivců výtarného umění s výtvarníky, kteří v Galerii Modrého
klíče vystavovali. Již podruhé tak vedle sebe uvidíte práce talentovaných výtvarníků
z Modrého klíče a profesionálů s mezinárodní
reputací. Vzájemná inspirace a radost
z tvorby obohacuje tak autory i návštěvníky.
Přijďte se přesvědčit.
Začátek vernisáže je jako obvykle v 17
hodin.
Při návštěvě galerie se můžete občerstvit
čajem či kávou a poškádlit chuťové pohárky
mlsáním z denní nabídky domácích dobrot.
Jistě nebude chybět ani tradiční vánoční
punč.
Pro své blízké u nás najdete milé dárky z produkce chráněných dílen. Přijďte k nám
načerpat radost, sílu, pohodu a vánoční inspiraci.

ADVENTNÍ KLÍČENÍ – pestrá nabídka akcí pro setkávání přátel
i navazování nových kontaktů v předvánočním období
Připravujeme o adventních nedělích kulturní pořady, besedy a tvůrčí dílny
pro malé i velké návštěvníky, pro rodinnou pohodu i zájmové skupiny.
Sledujte programy GALERIE MODRÝ KLÍČ. Těšíme se na Vaši návštěvu.

