GASIŪNAS VLADAS BALYS
Gimė 1933 03 27 Ratkūnuose Rokiškio rajone, mirė 2008 08 07 Vilniuje
Meno istorikas, dailėtyrininkas, literatas
1940-1944 m. mokėsi Suvainiškio pradžios mokykloje, 1946-1953 m. mokėsi Pandėlio progimnazijoje,
vėliau tapusioje vidurine mokykla. 1953-1956 m. tarnavo sovietų armijoje. 1957-1958 m. dirbo
Pandėlio MTS buhalteriu-sąskaitininku. 1960-1965 m. studijavo meno istoriją Maskvos M.
Lomonosovo universitete. 1965-1968 m. dirbo Kauno politechnikos institute filosofijos katedroje
asistentu. 1968-1971 m. mokėsi Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto menotyros sekcijos
aspirantūroje. 1972-2000 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje grafikos skyriuje vyr. moksliniu
bendradarbiu, skyriaus vedėju.
Parašė monografiją „XIX amžiaus Lietuvos grafika“ (2007).
Sudarė albumų: „Lietuvos grafika: XVI-XIX amžius“ (1995), „Napoleonas Orda. Senosios Lietuvos
vaizdai“ (1999), dailės rinkinių ir parodų katalogų „“XIX amžiaus Vilniaus litografija Lietuvos dailės
muziejaus rinkiniuose“ (2002). Publikavo straipsnius spaudoje, moksliniuose žurnaluose, rinkiniuose.
Poeziją pradėjo rašyti dar besimokydamas vidurinėje mokykloje, apie 1948 m. Jie publikuoti spaudoje,
įtraukti į poezijos rinktinę „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ (2004), almanachus „Pro ryto vaiskumą“ (2004), „Už

sutemų lango“ (2006), „Iš nakties tamsių akių “ (2008).

Išleido eilėraščių knygelę „Vasarų žodžiai“ (1995).
Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose: „Literatūra ir menas“, „Pergalė“, „Vakarinės naujienos“,
„Kultūros barai“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Tiesa“, „Gimtasis kraštas“, „7 meno dienos“, „Menotyra“,
„Istorija“, „Krantai“ ir kt.
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