Gerbiami Dailininkai,

Su liūdesiu pranešame, kad 2016 m. sausio 27 dieną, antradienį, mirė
nusipelnęs skulptorius ir akademikas – prof. Juozas Burneika.

1929.05.13 -2016.01.27
Juozas Burneika (gimė 1929 m. gegužės 13 d. Tamuliškių k., Alytaus raj.) – skulptorius,
pedagogas, Valstybinės premijos laureatas (1985 m.). 1955 m. J. Burneika baigė Valstybinį
dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademija), skulptūros specialybę. Nuo 1955 m. dirbo
Vilniaus kombinato „Dailė“ dailininku, vėliau direktoriumi. 1958-1959 m. buvo kombinato
„Dailė“ gintaro cecho meno vadovas. 1961-2005 m. dėstė Vilniaus dailės akademijos dizaino
katedroje. Parodose dalyvavo nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1957 m.
gruodžio mėn.
Prof. Juozas Burneika sukūrė daug mažosios plastikos darbų, reljefų, paminklų. Parašė
reikšmingų knygų.
Svarbesni darbai ir nuopelnai:
Respublikinis konkursas fašizmo aukoms Pirčiupiuose 1958 m., I-II premija (bendraaut. Arch. V.
Brėdikis);

Respublikinis konkursas fašizmo aukoms Paneriuose 1961 m., II premija (beandraautoriai: arch.
V. Brėdnikas, arch. V. Čekanauskas);
Dekoratyvinė Telekomo pastato sienos plastika iš modifikuotų reljefinių elementų, 1978 m. arch.
J. Šeibokas;
Daugiaaukščių namų balkonų ekranų modulinės plastikos sistema, 1978-1982 m.Vilnius,
Elektrėnai, Visaginas ir kt.;
Monumentas Antakalnio Karių kapinėse Vilniuje, granitas, 1971-1984 m., arch. R. Dičius.

Antkapinės skulptūros:
Lazdynų pelėdos antkapinis portretas; bronza, 1959, Petrašiūnų kapinėse, Kaune;
K. Binkio antkapis ir portretas; granitas, 1963 m. Petrašiūnų kapinėse, Kaune;
M. Kaveckio antkapinis portretas; bronza, 1968 m., Petrašiūnų kapinėse, Kaune;
V. Sokavičiaus antkapinis portretas; polir. granitas, 1983 Antakalnio kapinėse, Vilniuje; arch. J.
Šeibokas;
S. Preikšienės antkapinis portretas, granitas, 1985 m. Antakalnio kapinėse, Vilniuje; arch. J.
Šeibokas;
Kubilinskų šeimos antkapis ir skulptūra; polir. granitas, 1986 m. Šiaulių kapinės;
J. Zabulienės antkapio skulptūra; marmuras, 1986 m. Antakalnio kapinėse, Vilniuje, arch. V.
Nasvytis;
E. ir J. Kruopų šeimos antkapis, polir. Granitas, 1998 m., Rasų kapinės Vilniuje.
Atsisveikinimas su velioniu prof. Juozu Burneika vyks sausio 28 d., šarvojimo salėje,
adresu: Antakalnio g. 124 (buvusios spec. ligonines šarvojimo salė) nuo 11:00 iki 19:00 val.
Atsisveikinimas su urna - penktadienį, sausio 29 d. nuo 11:00 iki 12:30 val.
Laidotuvės vyks sausio 29 d., 13:00 val. Senosiose Rasų kapinėse, Vilniuje.
Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai,
giminaičiams, kolegoms bei visiems pažinojusiems skulptorių ir akademiką prof. Juozą Burneiką.

