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. 198 do stanice Pavlíkova.
Odtud ve směru výstupu z autobusu pokračujete rovně do
sídliště. Cca po 150 metrech vlevo je Modrý klíč.

19. 1. 2012 Obrazy a vitráže Davida Křiváka
Mgr. David Křivák (*1972) pochází z Hodonína, ale své
kořeny zapustil v Moravské Ostravě. Věnuje se tvorbě na
přírodní materiály, linorytům, malbě na sklo, vitráži,
akvarelům a olejům.
Je to umělec mnoha směrů a stylů práce. Největší důraz,
vedle užitkové tvorby na hedvábí, klade na oleje a
akvarely, kde na jedné straně pod naivistickým štětcem
vznikají snová městská zákoutí a na straně druhé
fantaskní, svým způsobem surrealistická díla. Častým
námětem se zde stává lidský zárodek – jakási
hlemýžďovitá lidská postava, skloňovaná v různých
variantách. Tento motiv se prolíná i perokresbami a
linoryty.
Dílo mladého umělce vyniká převážně svojí vitalitou,
nápaditostí a různé styly tvorby osloví větší část
výtvarného publika.
Na vernisáži vystoupí písničkáři Pavel Volodkovič a
PesMarek.

16. 2. 2012
Čas masopustu
Tatjana Kainová, Václav
Medřický, Petr Novák, Zuzana
Piková, Marie Pixová, Marta
Vránová
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 - Café Alternatif, 2010 Senát Parlamentu České republiky, 2011 –
Galerie Modrého klíče, Doteky léta.
Slavnostní zahájení doprovodí v českém
lidovém tónu hrou na akordeón Alexandr
Gabor.

Marta Vránová:Inspirace Ladou

15. 3. 2012
Martin Šárovec
(*1977, absolvent DAMU a VŠUP) žije a pracuje v Praze.
Malba Martina Šárovce představuje na současné výtvarné scéně
ten vzácný proud tvorby, který vzniká z radosti a svobody, z
posedlosti tvořením a potřeby sdělení i sdílení. Je to malba
z nutkání, malba explozivní, silná a šťavnatá, silná káva,
přešťavený ananas.
Martin Šárovec má za sebou přes dvě desítky samostatných
výstav, vystavoval v rámci projektu představujícího současnou
českou malbu na na Mezinárodním trienále současného umění v
roce 2008, pořádaném Národní galerií v Praze. Jeho tvorba je
zastoupena v Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře a v
soukromých sbírkách.
Za přítomnosti autora zahájí výstavu svým tanečním vystoupením Lenka Chuchutová.

19. 4. 2012 Malé radosti
Modrý klíč představuje nové talenty
Modrý klíč v posledním roce přijal více jak 10 nových uživatelů. Mezi nimi a stejně tak mezi
dorůstajícími školáky hledáme nové talenty, které bychom Vám rádi představili. Přijďte je
povzbudit na jejich první výstavu.
Jako host se představí klasickou hrou na kytaru a housle Jakub Žiak.

12. a 13. 5. 2012
Dny otevřených dveří Modrého klíče
jsou každoročně pořádány u příležitosti výročí zahájení provozu. Letos se dveře otevřou pro
všechny zájemce již podvacáté, a to po oba dny v sobotu i neděli 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 2011, volný pohyb po areálu
MK nebo prohlídku s průvodcem, prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků i
dospělých uživatelů služeb, prodej odborné literatury.

17. 5. 2012
Druhá výstava prací studentů výtvarného oboru Střední odborné
školy G.A.P.E.
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.

21. 6. 2012
Doteky léta
Atmosféra přicházejícího léta, optika horkého
vlnícího se vzduchu, radovánky v čase prázdnin, to
vše na fotografiích Jana Dvořáka, Jaroslava
Picky, Jana Šindlera, Luďka Veškrny a dalších
výtvarníků z Modrého klíče.

Luděk Veškrna: Duha nad Prahou

