Augustas
RAMONAS

Gimė 1964 m. Vilniuje. Mokėsi
M. K. Čiurlionio menų mokykloje
grafikos meno, Vilniaus dailės
institute studijavo menotyrą ir
grafiką, Latvijos dailės akademijoje
įgijo grafikos diplomą 1990 metais.
Kuria grafikos, tapybos, kaligrafijos,
fotografijos kūrinius, taip pat
taikomojo grafinio dizaino darbus –
vėliavas, antspaudus, firmos ženklus.
Anglų, latvių, rusų ir lenkų kalbų
vertėjas. Rašo tekstus ir scenarijus
video filmams. Parodose
nedalyvauja – kūrinius
demonstruoja „gyvai“.

Daugiau informacijos:
augustasramonas.com

Kartu su Rotušės ceremonimeistru
prasimanėme nemažai kostiumuotų
pramogų kauniečiams...

Šiuose puslapiuose pristatoma dailininko
„Kauno laikotarpio“ 2009 – 2013 metų
kūriniai ir dailininko veikla kuriant vietos
bendruomenę, gaivinant senąsias miesto
tradicijas, taip pat keletas ankstesnių metų
kūrinių. Svarbiausi kaunietiški projektai:
1. XVI a. Kauno vaško legenda – 2009;
2. Kauno globėjo Šv. Mikalojaus pagerbimo
renginių atributika 2010 – 2014 m.;
3. Rotušės aikštės atnaujinimo strategija ir
Rotušės ekspozicinių funkcijų projektas;
4. Rotušės aikštės draugijos atributika;
5. Kauno pilies vėtrungė;
6. Skulptūrinis LDK Vytauto ženklas Birštono slėnyje.
2010 m. rekonstruotas Kauno pilies bokštas,
tačiau vėtrungė buvo pamiršta. Be jos statinys atrodė tarsi anoniminis – nei naujas, nei
senas. 2013-03-14 vėtrungė buvo įkurdinta
bokšto viršūnėje, dideliam vėjų džiaugsmui.
Iš plieno ir žalvario ją pagamino Kauno įmonė „Restauracija“. Vėtrungėje pavaizduotas
LDK Kunigaikščio Kęstučio laikų karys,
stilizuotas pagal asmeninį Kęstučio antspaudą. Pirmą kartą Kaunas paminėtas 1361
metų kronikose. Tuo laikotarpiu miestas priklausė Trakų kunigaikštystei, o pilį gynė
Kęstučio sūnus, kunigaikštis Vaidotas.

Vėtrungės matmenys: 2700 x 1930 mm,
o ilgojo sparno ilgis: 1410 mm, sutapo su
Žalgirio mūšio data.

LDK Vytauto ženklas Birštone –
skulptūrinio monumento grafinė dalis.

LDK Vytautas 1408 metais, būdamas savo
rezidencijoje Birštone, suteikė Kauno miestui Magdeburgo teisių privilegiją. Kauniečių
Rotušės aikštės draugija sumanė įamžinti
šį įvykį Birštono piliakalnio papėdėje, o jos
narys dailininkas Augustas Ramonas tokį
projektą sukūrė. Vytautas Didysis Kaune
mėgstamas labiau nei Vilniuje čia ir prospektas, ir tiltas, ir parkas jo vardu pavadinti,
pastatytas gražus skulptoriaus Vl. Grybo
paminklas. O Vilniaus arkivyskupai vienas
1928 m., antras 2010 m. vienodai tvirtino,
kad LDK Vytautas yra jau pakankamai
pagerbtas karalienės Bonos jam parūpinta
atminimo lenta Vilniaus katedroje. Beje,
1390-92 metais Kaune galimai buvo LDK
Vytauto monetų kalykla.
Žemiau:
Augusto Ramono moneta
„Kauno pilies vizija“, 2012 m.

V Ė L I A V O S
Pirmąją vėliavą sukūriau 2009 metais Kauno
Rotušės aikštės draugijos steigimo proga.
Šis iš prigimties magiškas simbolis į bendruomenes suburia žmones bei eilę metų
palaiko jų vienybės dvasią. Skirtingai nei
beprasmė „parodinė“ kūryba, šie kūriniai
yra socialiai veiksnūs, savarankiškai dalyvauja gyvame istorijos procese. 2012 metais
mes – Rotušės aikštės draugija atvykome

į Baltarusiją Lietuvos pilių inspektuoti.
Mojuojame vėliava prie LDK Vytauto pilies Gardine.
Vėliavų galia įsitikinau ir Draugijos kelionėje į Italiją, 2011 m. – 17-kos Sienos miesto
bendruomenių – Contrade konkurencijos ir
pilietiškumo tradicijas per 600 metų išlaikė
būtent atributika – vėliavos, heraldika, kostiumai ir Palio žirgų lenktynės.
Kitame lape – vėliavos plazda kūrinių cikle „Lituanica Militaris“. 2001 metais audito

bendrovė Ernst&Young užsakė keletą kūrinių
savo interjerui papuošti. Taip atsirado 8 plieno
plokštės – sieniniai pano su lazeriu graviruota
mano grafika: šeši senieji Lietuvos mūšiai ir
du XX amžiaus.
Po kelių metų grįžau prie šių kūrinių tobulinimo ir pritaikymo kitoms medijoms,
taip pat ir video animacijai. Šią rūsčią temą
bandžiau sušvelninti spalviniais dekoratyviniais fonais – platų kryžių formuojančioms
juostomis primenančiomis vėliavos audeklą.

Keletui Kauno organizacijų bei žymesniems kauniečiams sukūriau puošnius
reprezentacinius antspaudus – gaivinau nykstančią puošnumo tradiciją.

X V A MŽI AUS K AU NO
VA Š K O L E G E N D A
XV-XVI amžiais miesto aikštėje veikė
9 vaško lydymo krosnys, ruošusios bičių
vašką eksportui į Vakarų Europos miestus –
1500 tonų per metus. Jau 1408 metų LDK
Vytauto privilegijoje Kaunui minima ši vaškinė. 1542 m. Karaliaus Žygimanto Senojo
ir Karalienės Bonos laikais pradėta statyti
Rotušė ir vaškinė iškelta už miesto ribos.
Viena krosnis dabar yra atidengta ir eksponuojama po stiklu šalia Rotušės durų.
2009 m. sukūriau 4,5 metrų ilgio frizą vaiz-

duojantį Kauno vaško istoriją ir patalpinau
šios ekspozicijos ilgojoje kraštinėje. 2011 m.
Hanzos miestų delegacijų suvažiavimo
Kaune proga sukūriau „vaško akmens“ projektą – 16 kg svorio luitą su Kauno ženklu,
koks galėjo būti senovėje eksportuojamas
į Europą. Vaško akmens lydimo procedūrą atkartojome miesto aikštėje, o Hanzos
miestų delegacijų vadovai metė po gabalėlį
vaško į lydymo katilą.
Iš vaško nulietas Kauno klestėjimo ir
Hanzos miestų bičiulystės simbolis vėliau
iškilmingai su procesija palydėtas į Kauno
miesto muziejų.

Nuo 2012-jų, vaško krosnis tarnauja ir kitai Kauno legendai – Šv. Mikalojaus, Kauno
globėjo kultui populiarinti. Per stiklinio krosnies dangčio galuose įtaisytus latakus kauniečiai ir turistai primėto pinigų, o šiuos per
Šv. Mikalojaus dieną – gruodžio 6-tą Rotušės
aikštės draugija dovanoja nepasiturintiems.

Frizas „Kauno vaško legenda“.
Aikštėje vašką maišo
Kauno meras Rimantas Mikaitis.
Su vaško liejimo meistru bitininku
Gediminu Olsevičiumi.
Muziejinis vaško akmuo.

M O N E T O S
2011 – 2014 metais sukūriau 16-ka simbolinių ir personalinių monetų, kurios kalamos
Kauno Rotušėje turistams, taip pat dovanojamos jaunavedžiams. Per metus šio „užkrato“ paskleidžiama Lietuvoje ir išvežama
į užsienius per 7000 vienetų.
Sukūriau ir monetas 3 nevienareikšmiškai vertinamiems imperatoriams, savo laikais viešėjusiems Rotušėje: Napoleonui I,
Nikolajui I ir Kaizeriui Vilhelmui. Mano
manymu, Kaizeris laikytinas Lietuvos Nepriklausomybės signataru, nes jam pasirašyti
siųstas vasario 16-osios aktas, o po 30 dienų
Kaizeris nepriklausomybę patvirtino. Todėl
nesunku atspėti, kur pasidėjo „dingęs“ mūsų
nepriklausomybės akto originalas.
1812-jų karą prieš Rusiją Napoleonas
pradėjo ir baigė Kaune. Su juo patraukė ir
dešimtys tūkstančių lietuvių tikėdamiesi atkurti valstybę. Deja, šio imperatoriaus moneta „eina“ blogai – nemėgsta jo prancūzai,
vos vienas kitas rusas susidomi.
O štai Šv. Mikalojus tinka visiems.

Š V. M I K A L O J U S –
K AUNO GLOBĖJAS
„Jau penktą šimtmetį Šventasis Mikalojus
yra Kauno globėjas. 270 – 346 metais Miros mieste gyvenęs vyskupas garsėjo gerais
darbais ir buvo vadinamas Stebukladariu.
Šv. Mikalojus taip pat globoja pirklius, jūrininkus, žvejus, vaikus, studentus ir netekėjusias mergeles. Simboliniai Šv. Mikalojaus
ženklai – trys maišeliai arba trys rutuliai,
knyga, laivas ir vyskupo apranga. Šv. Mikalojus yra visų „tikrųjų“ Kalėdų senelių
prototipas.“ – platinau šį tekstą atvirukais,
bukletais ir plakatais, kol parapijiečiams jį
kartoti pradėjo Kauno arkivyskupai. Sukūriau įvairių ženklų, emblemų, vimpelų,
vėliavėlių, taip pat – monetą.
Kaune yra nuostabi 1495 metais statyta
Šv. Mikalojaus bažnyčia su įdomiu XIX a. pradžios paveikslu. Kauno herbas Šv. Mikalojaus
rutuliais ir laivu pasipuošė dar 2001 metais.
Gali būti, kad Šv. Mikalojaus globą miestui išrūpino karalienė Bona, čia atvykusi iš
Bari bei grįžusi į Barį – ten palaidota virš

paties Šv. Mikalojaus kapo. Savo vestuvių ir
kitas svarbias datas Bona derino su šventojo
kultui reikšmingomis datomis.
Rotušės aikštės draugija nuo 2011 metų,
kasmet gruodžio 6-tą organizuoja Šv. Mikalojaus skulptūrėlės nešiojimo iš jo vardo
bažnytėlės į Arkikatedrą bei Rotušę procesiją.
Šv. Mikalojų vaidinantis aktorius iš Rotušės
balkono pasako kalbą, gauna miesto raktą
iš mero, apdovanoja nepasiturinčius trimis
maišeliais pinigų (iš vaško krosnyje per metus sukauptų). Tradicija prigijo.
Daugiau – internete:
stnicholascenter.org/pages/lithuania/

Kauno motyvas, 2012 m.

B O N A S F OR Z A
D ’A R AG O N A
Jos kilmei ir pasiekimams neprilygo jokia kita
Europos karalienė. Milano kunigaikštytė, Bari
ir Rosano kunigaikštienė, Jeruzalės karalienė,
1 karaliaus ir 3 karalienių motina, 1 karaliaus
senelė ir 2 karalių prosenelė. Kilmingiausioji tarp
Sforcų atitekėjo į didžiausią ir turtingiausią to
meto karalystę. Žygimantui ir Bonai valdant,
Jogailaičių aljansas įgijo visai kitokią nei Vytauto laikais buvusią kryptį – nuo Italijos pietų
iki Skandinavijos poliarinės pabaigos. Įdomu,
kad Viskonti ir Jogailaičių giminės jau buvo
susigiminiavusios per LDK Algirdo anūkę
Cimburgę, visų Europos karališkųjų šeimų
pramotę. Jonas Kazimieras Vaza iš Bonos nuo-

sekliai paveldėjęs Jeruzalės karaliaus titulą, po
abdikacijos 1668 m., užbaigė savo ir Jogailaičių
dinastijos istoriją Paryžiaus Sent Germain des
Pres abatu. Šią schemą lipdžiau tyrinėdamas
kiekvieną asmenį ir jo ryšius atskirai. Į jokią
meninę vertę nepretenduojančioje Bona centristinėje genealogijos schemoje gausu Leonardo da Vinči, Ticiano, Rafaelio, Cranacho
ir kt. kūrinių. Schemą padovanojau Bari pilies
muziejui ir Šv. Kazimiero kolegijai Romoje.
Viršuje, kairėje, šalia 1516 m. nežinomo
autoriaus Bonos portreto, sukurto greičiausiai
piršlybų tikslais, nupiešiau Žygimanto portretą. Jaunystėje Žygimantas, kaip ir kiti du
anksčiau karaliavę jo broliai – Aleksandras
ir Jonas Albertas, gyveno Europos renesanso sostinėje Budoje, Vengrijoje, vėliau valdė

Sileziją. Ko gero, renesansas Lietuvoje prasidėjo anksčiau nei 1518-tais atvykus Bonai.
Kaunui Bonos valdymas turėjo ypatingos
reikšmės. Kaip vestuvių dovaną karalienė gavo
žemes palei Nemuną nuo Gardino iki Jurbarko,
atstatė Kauno pilį, 1530-tais išpirko prasiskolinusio miesto skolas, skatino Šv. Mikalojaus kultą.
Žemiau, du 1990 metų ofortai, 64x50 cm,
sukurti „toli“ nuo Tėvynės Latvijos dailės akademijoje, kaip diplominis darbas: Vilniaus simbolis Šv. Kristoforas ir Šv. Marija. Į Latviją teko
bėgti 1988 m. prieš pat Sąjūdžio atsiradimą dėl
tam tikrų perestrojkos grimasų. Iki šiol moku
latvių kalbą, mano mažasis kultūrinis-meninis
trikampis tai Vilnius – Ryga – Kaunas, o didysis yra Lietuva – Toskana – Flandrija, kuriame
tyrinėju istoriją ir ankstyvojo renesanso meną.

