
Památník písemnictví na Moravě
slova, věty, knihy 

10. září 2014, 17.00 hod. 
StřeDění: Michal Žák 
První StřeDění po letní pauze nabídne besedu s
ve svých sedmdesáti letech. Do té doby byl znát p
precizní učitel, později působil také redaktor. Nyní má na kont
 
25. září – 7. prosince 2014 
Grahamovy noty a Janá čkův klavír
Výstava je příspěvkem Památníku písemnictví na Morav
k janáčkovskému jubilejnímu roku a je chápána jako pocta tomuto tv
Partitury Leoše Janáčka mají výrazný, by
Ve volné reminiscenci nabídne výstava v
výtvarná díla Petera Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše 
Janáčka, který bude znít výstavním prostorem.

 
 
Trvající výstavy:
29. července 
Knižní ilustrace Josefa Kremlá
Série výstav
z jejích členů
ilustroval již na 60 knih.
 

21. května – 28. září 2014 
Nakladatelství Kniha Zlín 
Další pokračování jednoho z tradič
současné knižní kultuře. V seriálu mapujícím aktuální tržní
se tentokrát zaměřujeme na historii a sou
největšího zlínského knižního vydav
 
9. dubna – 5. října 2014 
Od Ferdy po Jonatána 
Zvířata jako hlavní hrdinové v moravské literatu
postavičkách kreslených příběhů, ale i
snažili a snaží rozveselit a případně
 
15. května – 30. října 2014  
Ve spolupráci s MZK, FF MUNI, Benediktinským opatstvím.
Milovníci a mecenáši v ěd a um ě
Výstava mapuje, jaké aktivity klášter podporoval od st
významnou moravskou kulturní a 

 
 
 
 

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 

září 2014 
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