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.

15. 1. 2015
Vnitřní světy IV.
Výtvarnice Miloslava Borová narozená v Broumově dnes
žije, pracuje a sní v Praze 12 - Cholupicích, občas však i
v oblacích a na jiných planetách….
Studovala uměleckou sklářskou školu - obor brusička skla,
a zpočátku se věnovala spíše geometrickým tvarům a
vlastní práci se sklem.
Počátkem 90. let svůj vnitřní svět reflektovala pomocí
grafiky, později vznikly obrazy malované temperami a dnes
pracuje s olejovými barvami. Získává tak více prostoru pro
zachycení vnitřních prožitků a vizí…
Poslední výstava jejích děl byla nazvaná Vnitřní světy III a
konala se v roce 2013 v Praze.

19. 2. 2015
V pohodě
Další samostatná výstava umělce, který
již 5 let tvoří v Modrém klíči. Dušan
Dvořák maluje krásné obrázky na
hedvábí. Ve svých obrazech zpracovává
rozličná témata od romantických zákoutí
pražských uliček, přes technické
produkty až po obrazy ze života lidí a
zvířat. Vždy však svým originálním
pohledem s dávkou milého nadhledu a
přítomné lásky.

19. 3.
2015
Hedvika a Lucie
Dvě ženy, dvě generace, matka a dcera. Tato kombinace však není
postavená jen na rodičovském základu. Každá z nich našla ve svém životě
samu sebe v umění. Ve zdánlivě odlišném, a přesto je neplánovaně spojilo
dohromady i v profesním životě.
Hedvika se celý život věnuje výtvarnému umění, které však nepodléhá
žádnému směru. Tvoří spontánně z jakýchkoliv materiálů, které mezi
sebou kombinuje. Jelikož její výtvarný cit nemá daleko k profesionálnímu
líčení, našla své uplatnění také jako vizážistka a vlasový mág při spolupráci
se svou dcerou Lucií, která vystudovala VOŠ fotografie a reklamní tvorby.
Lucie je ambiciózní fotografka, která se snaží kvalitně fotit nejen
profesionální modelky, ale také zájemce o rodinné foto. Největší zálibu
našla v uměleckém a módním portrétu.

16. 4. 2015
Fotografie
Výstava představí práce autorů z Modrého klíče. Bok po boku se
představí díla fotografů z řad uživatelů služeb tak personálu, díla
našich renomovaných modroklíčovských autorů, ale i autorů,
kteří své fotografie ukážou veřejnosti poprvé.
K životnímu jubileu jednoho z autorů přijde popřát i kamarád
Modrého klíče písničkář Pavel Volodkovič.

21. 5. 2015
Radosti a strasti
Galerie Modrého klíče tentokrát představí výstavu kreseb a
maleb, která měla svoji premiéru v centru Prahy v CAFE
ALTERNATIF v březnu 2015. Nabízí tak příležitost všem, kteří
nestihli navštívit tuto výstavu.
Práce stejně zdařile zachycují prchavé okamžiky běžné v životě
lidí bez rozdílu věku, víry či postižení. Osobitý a originální projev
autorů s mentálním postižením nás obohacuje o nové vnímání
reality a o umělecké hodnoty, které zasáhnou každého diváka.

23. a 24. 5. 2015
Dny otevřených dveří Modrého klíče
jsou každoročně pořádány u příležitosti výročí zahájení provozu.
Letos se dveře otevřou pro všechny zájemce již po třiadvacáté,
a to po oba dny v sobotu i neděli vždy od 1000 do 1600 hodin.
Sobotu 23. 5. tentokrát zpestří celodenní program 3. ročníku
festivalu sborového zpěvu SVĚT HUDBY, SVĚT PRO VŠECHNY.
Na podiu i balkonech areálu Modrého klíče se budou střídat
tělesa dětských sborů základních uměleckých škol spolu s již
tradičními sbory prověřenými doma i v zahraničí. V repertoáru zazní skladby od lidových písní přes
spirituály, džez, vážnou hudbu až k hudbě moderní. Nad akcí převzala záštitu paní starostka Prahy 12 PhDr.
Daniela Rázková.
Dále po oba dny nabízíme: občerstvení, diskuse, individuální konzultace, možnost videoprojekce,
seznámení s novými projekty MK a Výroční zprávou MK za rok 2014, volný pohyb po areálu MK nebo
prohlídku s průvodcem, prodejní výstavu výtvarných a
rukodělných prací žáků i dospělých uživatelů služeb, prodej
odborné literatury a další doprovodný program.

18. 6. 2015

Barvy
Autorka představovaného cyklu Barvy Markéta Fidlerová
malovala od útlého dětství. Ač původně vystudovala
ekonomickou školu, ve svých 40 letech se začala intenzivně
vzdělávat v oboru “Kresba, malba, grafika” v kurzech, ateliérech
malířů a na Středočeské konzervatoři na Praze 5. Absolvovala
řadu vlastních i společných výstav. Její práce jsou zastoupeny i v
zahraničí – Slovensko, USA, Austrálie. Svými obrazy přispěla i do
posledních dvou ročníků aukce Konta bariéry.
Je vdaná a s manželem žije v Modřanech.

