
Památník písemnictví na Moravě
slova, věty, knihy 

 
1. listopadu 2014, 14.00 hod.  
Koncert – Petr Graham hraje na Janá č

V rámci festivalu Expozice nové hudby se v
skladatele Petera Grahama. 
 
 
 
12. listopadu 2014, 17.00 hod.  
StřeDění s poezií Zdeny Zábranské
Krajina jižní Moravy, brněnské městské prost
To jsou jen některé výrazné motivy poezie této básní
dlouholeté redaktorky brněnského nakladatelství Blok. 
 
 
 

27. listopadu 2014 
Host do domu 
Téměř napln
60. let minulého století a její reflexe na stránkách bezmála legendárn
který vycházel v
pamětníků
Vernisáž se uskute

 

 

Trvá výstava: 
24. října 2014 – 7. prosince 2014  
Grahamovy noty a Janá čkův klavír
Výstava je příspěvkem Památníku písemnictví na Morav
jubilejnímu roku a je chápána jako pocta tomuto tv
Janáčka mají výrazný, byť nezamýšlený výtvarný náboj. Ve volné reminiscenci nabídne výstava 
v Památníku grafická, hudebně-výtvarná díla Petera Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše 
Janáčka, který zní výstavním prostorem. 
 
 
 
 

 
 
Muzeum Brněnska, p.
programu vyhrazena.
IDS JMK č. 505 z ÚAN Zvona
Areál benediktinského kláštera v
Rekonstrukce klášterních prostor pro pot
Jihomoravského kraje, Norských fond

Památník písemnictví na Moravě 
slova, věty, knihy – vážně i hravě 

listopad 2014 

 

Petr Graham hraje na Janá čkův klavír  
rámci festivalu Expozice nové hudby se v areálu rajhradského kláštera uskuteč

ní s poezií Zdeny Zábranské  
ěstské prostředí a vztah muže a ženy.  

které výrazné motivy poezie této básnířky, pedagožky a 
nského nakladatelství Blok.  

27. listopadu 2014 – 14. června 2015  
Host do domu – sen o svobod ě 

ěř naplněný sen o dokonalém literárním časopise. P
60. let minulého století a její reflexe na stránkách bezmála legendárn
který vycházel v Brně. Host do domu očima svých tvůrců

ětníků a také čtenářů.  
Vernisáž se uskuteční 26. listopadu v 17.00 hod. 

ův klavír  
vkem Památníku písemnictví na Moravě k janáčkovskému 

jubilejnímu roku a je chápána jako pocta tomuto tvůrci. Partitury Leoše 
 nezamýšlený výtvarný náboj. Ve volné reminiscenci nabídne výstava 

výtvarná díla Petera Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše 
ka, který zní výstavním prostorem.  

ěnska, p. o., Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Zm
programu vyhrazena. Tel.: 547 229 136, www.muzeumbrnenska.cz. Doprava z

ÚAN Zvonařka, vlakem z hl. n. každou půlhodinu, smě
Areál benediktinského kláštera v Rajhradě. Otevřeno út–ne 9.00–16.00
Rekonstrukce klášterních prostor pro potřeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z
Jihomoravského kraje, Norských fondů a ROP Jihovýchod. 

areálu rajhradského kláštera uskuteční happening hudebního 

časopise. Připomenutí slavné éry 
60. let minulého století a její reflexe na stránkách bezmála legendárního titulu, 

ima svých tvůrců, přispěvatelů, 

 nezamýšlený výtvarný náboj. Ve volné reminiscenci nabídne výstava 
výtvarná díla Petera Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše 

 
 
 
 

, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Změna 
www.muzeumbrnenska.cz. Doprava z Brna autobusem 

lhodinu, směr Břeclav. 
16.00 hod. 
o. se provádí z prostředků 


