Spaudinys. Gaidos. J. Gaidelis. Verpėja

Pavadinimas

Spaudinys. Gaidos. J. Gaidelis. Verpėja

Muziejus

Kauno miesto muziejus

Fondas

pagrindinis

Tipas

natos

Sritys

muzika

Pirminės apskaitos
numeris

KMM LTMM GEK 2541

Inventorinis numeris

KMM R 235

Matmenys

aukštis x plotis – 31,8×23,5 cm (2018-01-25)

Medžiagos

popierius

Autorius (-iai)

Julius Gaidelis

Gamintojas (-jai)

Jono Petronio leidykla

Pagaminimo data

1944 m.

Pagaminimo vieta

Kauno m. sav., Lietuva

Eksponato aprašymas

J Gaidelis. Gaidos kūriniui „Verpėja“. Smuikui su fortepijonu. J. Petronio
leidykla“. Spausdino spaustuvė „Raidė“. Kaunas, 1944 m.. Du dvilapiai ir
viduje įdėtas vienas lapas. Numeracija pradedama nuo vidinio dvilapio 2 psl.
Baigiama – 5 psl. Todėl numeruotų puslapių ir realių spaudinio puslapių
skaičiai nesutampa. Pirmojo lapo averse atspaustas leidinio viršelis, 3 (1) – 7
(5) ir 9 psl. atspausdintos dvi kūrinio partitūros, 10 psl. – J. Petronio leidyklos
išleistų muzikos kūrinių sąrašas. Vienspalvė spauda. Viršelyje skirtingo
dydžio šriftais atspausdinta: „J. Gaidelis / Verpėja / Die Spinnerin / Smuikui
ir fortepijonui / Fur violine und klavier“. Žemiau atspaustas apskritimas su
apverstomis natomis ir leidėjo inicialais. Viršelio apačioje atspausdinta: „J.
Petronio leidykla Kaune / 1944. Leidyklos pavadinimą nuo datos skiria plonas
brūkšnys. 2 puslapio (1 spaudinio lapo reverso) apačioje užspausti du
violetinės spalvos spaudai – neidentifikuotas apvalus ir stačiakampis P.
Stulgos Lietuvos tautinės muzikos muziejaus bibliotekos spaudas bei
inventorinis numeris. Spaudai pakartoti 5 psl. (3 psl. pagal numeraciją). 3-7
spaudinio psl. (1-5 pagal numeraciją) atspaustos penklinės su kūrinio partitūra.
3 (1 – pagal numeraciją) puslapio viršuje, prieš partitūrą, atspaustas kūrinio
pavadinimas: „Verpėja / Die spinnerin“. Žemiau ir dešiniau pavadinimo – J.
Gaidelis“. 8 psl. – tuščias. 9 psl. atspaustos penklinės su to paties muzikos
kūrinio partitūra skirta smuikui. Puslapio viršuje, prieš partitūrą, atspaustas
kūrinio pavadinimas: „Verpėja / Die spinnerin“. Žemiau: „Violino“. Žemiau ir
dešiniau – J. Gaidelis“. 10 psl. atspausdintas J. Petronio leidyklos išleistų
muzikos kūrinių sąrašas ir adresas Kaune kur jų galima įsigyti. Sąrašą juosia
juodas rėmelis. Žemiau rėmelio smulkiomis raidėmis lietuvių ir vokiečių
kalbomis atspausti tipografiniai leidinio duomenys. Apatiniame dešiniajame
puslapio kampe užspaustas stačiakampis violetinės spalvos Kauno
antikvariato spaudas prirašytas mėlynu šratinuku.

