
Tisková zpráva 

Komunitní centrum PRÁDELNA si Vás dovoluje pozvat na výstavu

OBRÁZKY LENKY PROCHÁZKOVÉ
(12. 2. – 12. 3. 2011)

Vernisáž v sobotu 12. 2. 2011 od 16 h
vystoupí:
Aleš Opl – housle
Klára Jelenová – klavír
houslistka Helén s dětským hudebním souborem ze ZŠ Grafická
----------------------------------------------------------------------------------------------

Během  února  proběhne  v Komunitním  centru  Prádelna  výstava  výtvarnice 
Lenky  Procházkové,  kterou  znají  především  děti  jako  ilustrátorku  knížek,  ale  jejíž 
vtipné obrázky často utkví v paměti i nejednomu z rodičů.
Autorka,  která  vystudovala  na  pedagogické  fakultě  obory  český  jazyk  a  výtvarná 
výchova, kreslí už od dětství a své obrázky také ráda rozdává svým přátelům a známým. 
Po  učení  na  gymnáziu  v  Ústí  nad  Labem  se  před  11  lety  rozhodla  vstoupit 
na “podnikatelskou dráhu” založením Obrázkových ostrovů. Obchůdky, dle jejích slov - 
plné  absolutně  nepotřebných  věcí  pro  každodenní  život,  ale  nezbytně  nutných 
pro každodenní radost – se nacházejí v centru Ústí nad Labem a v Janských Lázních. 
Kromě obrázků, plakátů, pohlednic, samolepek, omalovánek a kalendářů, zde najdeme 
např.  i  obrázkové  nášivky,  dřevěné  cedulky  na  dveře,  společenské  hry  a  dokonce 
i loutkové divadlo.
Obrázky jsou buď kolorované perokresby, akrylové malby či kombinované techniky, jimiž 
se autorka snaží zachytit vše příjemné kolem nás. Vše, na čem se dá najít něco hezkého 
-  pokud máme chuť a čas, abychom si to mohli uvědomit - je právě hlavní téma jejích 
obrázků. 
Na výstavě budou zastoupeny obrázky v různých velikostech a další předměty, všechny 
prodejné a dostupné každému, ať již pohled, plakát, magnet nebo leporelo či společenská 
hra pro nejmenší  Človíčku,  nezlob se!  A  navíc  zde budou k vidění  i  originály  návrhů 
ilustrací ke knížkám.

http://www.obrazkovyostrov.cz/

KC PRÁDELNA
Holečkova 38
Praha 5 - Smíchov

otevřeno: 
po - pá 10 - 18 h
kcpradelna@seznam.cz
tel: 257 213 908

Další informace a program komunitního centra:
http://www.zsgraficka.cz/komunitni_centrum/
 

Organizace výstavy:

V KC Prádelna 
Michael Čihák, finsternich@doshaska.net, 603 289 675

Simona Martínková, simona.martinkova@centrum.cz, 737 850 157
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