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POKUS O AUTOPORTRÉT
 

Podivná směs podlosti a šlechetnosti

vzpupnosti a pokory

ukrutnosti a dobroty

prostoty a prohnanosti

bojácnosti a hrdinství

rozkošnictví a askeze

mystik a ateista v jedné osobě

vzor a zároveň odstrašující případ

dost tyto příklady postačí

k utvoření si obrázku

s kým máte tu čest…

Z knihy Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba
16. 7. 1912 – 9. 12. 1995, Kolektiv autorů, 
vydalo Muzeum Jindřichohradecka 2012

Muzeum
Jindřichohradecka

Holub / Tapiserie
1912–2017

Výstava k 105. výročí narození autora
Tapiserie dle návrhu Vladimíra Holuba utkala Olga Teinitzerová

 
28. duben – 10. prosinec 2017

Vernisáž výstavy v pátek 28. dubna 2017 v 16.00 hodin.
Na vernisáži promluví J. X. Doležal a další hosté.

 
Otevřeno: 1 duben – 10. prosinec 2017 

denně mimo pondělí, 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
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