
Památník písemnictví na Moravě
slova, věty, knihy 

15. října 2014, 17.00 hod. 
StřeDění: Ivan Petlan 
Autorské čtení básníka, překladatele, organizátora kulturních akcí
 
22. října 2014, 16.00 hod. 
Ať žije republika! 
Tradiční slavnostní odpoledne p
československých dějinách, ale poskytne také p
soutěže Skrytá paměť Moravy. Prost
autoři na letošní ročník. 
 
24. října – 7. prosince 2014 
Grahamovy n oty a Janá čkův klavír

Výstava je p
k janáčkovskému jubilejnímu roku a je chápána jako pocta tomuto tv
Partitury Leoše Janá
Ve volné reminiscenci nabídne výstava 
výtvarná díla Petera Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše 
Janáčka, který bude znít výstavním prostorem.
čtvrtek 23. 
 

 
 
Trvající výstavy: 
9. dubna – 19. října 2014 
Od Ferdy po Jonatána 
Zvířata jako hlavní hrdinové v moravské literatu
o populárních i méně známých postavi
i o jejich autorech, kteří se prostř
a snaží rozveselit a případně také pou
 
 
15. května – 30. října 2014  

Ve
Milovníci a mecenáši v
Výstava mapuje, jaké aktivity klášter podporoval od st
20.
a vě
 
 
 
 
 

 
Muzeum Brněnska, p. o., Památník písemnictví na Morav
Změna programu vyhrazena.
autobusem IDS JMK č. 505 z
Areál benediktinského kláštera v
Rekonstrukce klášterních prostor pro pot
Jihomoravského kraje, Norských fond

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

říjen 2014 
 

 

řekladatele, organizátora kulturních akcí a informatika v

ní slavnostní odpoledne připomene nejen významný den v
jinách, ale poskytne také příležitost pro vyhlášení devátého ro

 Moravy. Prostřednictvím autorského čtení zavzpomínají mladí ocen

č ův klavír  
Výstava je příspěvkem Památníku písemnictví na Morav

čkovskému jubilejnímu roku a je chápána jako pocta tomuto tv
Partitury Leoše Janáčka mají výrazný, byť nezamýšlený výtvarný náboj. 
Ve volné reminiscenci nabídne výstava v Památníku grafická, hudebn
výtvarná díla Petera Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše 

čka, který bude znít výstavním prostorem. Vernisáž se uskute
čtvrtek 23. října v 17.00 hod. 

ata jako hlavní hrdinové v moravské literatuře pro děti. Výstava 
 známých postavičkách kreslených příběhů, ale 

prostřednictvím zvířecího světa snažili 
ě také poučit (nejen) nejmenší čtenáře. 

Ve spolupráci s MZK, FF MUNI, Benediktinským opatstvím.
Milovníci a mecenáši v ěd a um ění v řeholním rouše
Výstava mapuje, jaké aktivity klášter podporoval od st
20. století a představuje jej jako významnou moravskou kulturní 

vědeckou instituci. 
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