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Menininkas konceptualistas
„Šiaulių naujienose“ (2021-02-

20) skaitydami apie Sandros Avi-
žienytės knygą „psichopatija“, ne 
vienas spėliojome, ką simbolizuoja 
knygos viršelio ženklai. Ne vienam 
ir ne dviem mūsų tai buvo neįmena-
ma mįslė. 

Pasirodo, knygos viršeliu tapęs 
A. Plioplio kūrinio „Ne izoliacija / 
Poslinkis“ yra nervinio audinio, kurį 
sudaro neuronai, meninis variantas. 
Taigi, tų neuronų ataugos, viena iš 
kitos perimančios ir  perduodančios 
elektrocheminius impulsus mūsų 
smegenyse, raizgosi įvairiausiomis 
formomis, baigiasi išsišakojimais...  
Ataugos panašios į medį, todėl ir 
vadinamos dendritais (gr. k. den-
dron – medis). Žmogaus smegenyse 
yra 1011 neuronų ir beveik 10 tūkst. 
įvairių jų tipų. Kaip tokia gausa ir 
sutelpa po kaukole? Be problemų!  
Neuronų dydis svyruoja nuo 4 µm 
iki 130 µm. Minėta neuronų įvairo-
vė bei išsidėstymo struktūra ir tapo 
dr.  A. Plioplio minėto paveikslo pa-
grindu.

Kažką panašaus matėme ir 
straipsnio apie Mariją Gimbutienę 
iliustracijoje „Laidojimo apeigos 
/ simfonija“ („Šiaulių naujienos“, 
2021-03-27). Dr. A. Plioplio meni-
nės kūrybos kryptį, kur išryškintos 
sąsajos tarp ritmiško piešinio kom-
pozicijos detalių bei neuronų sche-
mų, patvirtina gana daug jo darbų. 
Štai kolekcijos „Atmintis“ ciklu, 
kurį sudaro šeši (teisinga) ryškaus 
kolorito ir tekstūros darbai, autorius 
meniškai perteikia mūsų smegeny-
se vykstančius atminties procesus, 
jų pokyčius, dinamiką, nes nė vie-
no praeities įvykio, dr. A. Plioplio 
žodžiais, neįmanoma kelis sykius 
prisiminti vis taip pat – dabarties 
akimirka juos pakeičia savaip. To-
dėl mūsų prisiminimai ir įvairuoja. 
Minėtoje kolekcijoje magnetiniu re-
zonansu užfiksuoti paties autoriaus 
daryti smegenų veiklos vaizdiniai ir 
elektroencefalogramos fragmentai, 
perteikiantys individualią smegenų 
struktūrą, jos sąsajas su žievės funk-
cijomis.

„Chromodinamika“. „Spalvų di-
namika“ („Chromodynamics“) – tai 
paveikslų serija, sukurta svarstant, 

kur tiksliai kaupiasi mūsų atmintis. 
Autorius pasitelkia smulkiausias 
mikroskopines daleles, smegenų 
skenografijos nuotraukas, visa tai 
padidina ir perdaro į meno kūrinius.

Kūriniuose „Matematinis mąs-
tymas“, „Pagoniškas mąstymas“ ir 
kt., pasak autoriaus, įterpta smegenų 
rentgeno nuotraukų, tačiau jos trans-
formuotos, pakeistos. Akivaizdu, 
kad menininkas savo idėjas atsklei-
džia konceptualiojo, t. y. šiuolaikinio 
postmodernistinio, meno (atsirado 
XX a. 7-ajame dešimtmetyje, JAV 
ir Vakarų Europos menininkams 
protestuojant prieš teiginį, kad meno 
kūrinys – tik fizinis daiktas) priemo-
nėmis. Dr. A. Plioplys savo meno 
darbams kurti naudoja  instaliacijas, 
tapybą, fotografiją, encefalogramas, 
tekstinius elementus. Čia reikia 
įtraukti į sąrašą LED šviesų skulp-
tūras, kuriose spalvos ištisai keičiasi, 
vaizdo įrašus. Konceptualiojo  me-
nininko dėmesio centre – kūrybinis 
sumanymas, projektas, idėja.

Viso to suvokimas – jau paties 
žiūrovo rūpestis, būtent, remiantis 
pavadinimu, matyti tai, kas pačiam 
aktualu. Ne paslaptis, kad kūrinio 
idėjai atskleisti gali prireikti filoso-
fijos, sociologijos, lingvistikos žinių, 
be to, išmanyti ir meno kritiką, ir tu-
rėti kasdienio patyrimo.

Neurologija gyvenime, ne vien 
kūryboje 

Dr. A. Plioplys – Amerikos psi-
chiatrijos-neurologijos tarybos ir  
Kanados karališkojo gydytojų kole-
džo  sertifikuotas neurologas. Spe-
cializacija – vaikų neurologija. Po 
sertifikacijos mokslininkas pradėjo 
dirbti neurologu bei tyrėju Toronto 
vaikų ligoninėje ir dėstytoju Toronto 
universiteto Neurologijos katedroje. 
Tyrė ir gydė  autizmu sergančius vai-
kus. Jo tyrimų laboratorija Toronte 
taikė neuroimunologinius metodus 
vaikų smegenų vystymuisi analizuo-
ti ir centrinės nervų sistemos sutriki-
mų priežastims gvildenti. Daugelis 
tyrimų buvo nukreipti į Alzheimerio 
ligos vystymosi priežastis.

1990 m. dr. Plioplys persikėlė į 
Čikagą. Įkūrė Alzheimerio tyrimų 
laboratoriją ir dviejose ligoninėse 
įsteigė Alzheimerio ligos skyrius, 
vadovavo jiems. Lygiagrečiai dirbo 
ir Ilinojaus universiteto Neurologi-

Parodos rengimas Rockefeller Memorial Chapel, Čikagoje, 2013 metais.

Dr. A. Plioplys – 2011-2012 Metų žmogus. Taip šį mokslininką ir menininką pagerbė 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus. 

Parodos eksponatų kabinimas Oriental institute 2017 metais. Šioje salėje vyko visos dr. A. Plioplio organizuotos Marijos Gim-
butienės atminimui skirtos paskaitos. Trečiosios vyks šių metų gruodį. 

Paroda Rockefeller Memorial Chapel prieš dvejus metus.

A. Plioplio archyvo nuotr.jos katedroje.
Sunkiai cerebriniu paralyžiumi 

sergantiems vaikams ir paaugliams 
gydyti prof. A. Plioplys skyrė 20 
darbo metų, buvo septynių Čikagos 
miesto vaikų ir paauglių slaugos įs-
taigų medicinos direktorius. Dr. A. 
Plioplio vadovaujamose klinikose 
užfiksuoti geriausi pasaulyje jaunųjų 
pacientų išgyvenamumo rodikliai.

Iš akių neišleisdamas cerebriniu 
paralyžiumi sergančių vaikų, dr. A. 
Plioplys pastebėjo, kad šie pernelyg 
dažnai serga plaučių uždegimu, nes 
negali kosėti. Įžvalgusis neurologas 
atkakliai pradeda ieškoti išeičių, kaip 
sumažinti sergamumą šia liga. Paieš-
kos  rezultatyvios – sukurta liemenės 
terapija. „Sugalvojau tokį metodą, 
– sako išradėjas, – ant kūno uždėta 
liemenė labai greitai pumpuoja orą, 
masažuoja krūtinę ir išvalo skysčius 
iš plaučių. Žinoma, tada reikėjo rasti 
aparatūrą, po to – keletą kompanijų, 
kurios galėtų ją padovanoti. Kai da-
rėme šį projektą, vienas aparatas kai-
navo 15 tūkst. dolerių. Radau sponso-
rių. Tyrimai truko metus. Sergančiųjų 
plaučių uždegimu sumažėjo. Sutrum-
pėjo ir laikas, kurį vaikams tekdavo 
praleisti ligoninėje. Dabar ši terapija 
naudojama visose Amerikos ligoni-
nėse. Daug žmonių tokias liemenes 
turi ir namuose. Esu sukūręs ir kitų 
pagerinimų, bet šis – žymiausias. Jo 
atgarsiai ėjo per visą Ameriką ir gal 
net per pasaulį. Nežinau...“

Be to, dr.  A. Plioplys sukūrė 
vienintelę Čikagoje lėtinio nuovar-
gio sindromo įvertinimo ir gydymo 
programą, kuri gavo daugiau kaip 
2 mln. dolerių mokslinių tyrimų sti-
pendijų ir buvo minima 25 moksli-
niuose straipsniuose ir pranešimuo-
se.

„Audrius Plioplys pasauliui pa-

dovanojo ne vieną mokslinį atradi-
mą, padėjusį žmonėms išgyti nuo 
sunkiausių ligų ir net išvengti mir-
ties. Jis įlindo į žmogaus smegenis 
ir atsakė į klausimą, iš kur atsiranda 
mintys bei visi negalavimai, net su-
derino mokslą su menu“ (2017 01 
20; <diena.lt.inf>).

(Bus tęsinys)
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Kaip minėta pirmojoje šio 
straipsnio dalyje (2021 04 17), 
neurologo A. Plioplio mokslinė 
veikla susijusi su lėtinio nuovar-
gio sindromų (LNS) tyrimais. Tu-
rėdamas ilgametę mokslinę patirtį 
tuo klausimu, dr. A. Plioplys š. m. 
kovo 24 d. rašė: „Šiandieniniame 
„New York Times“ yra straipsnis 
apie COVID-19 ilgalaikius neu-
rologinius padarinius. Didelį su-
sidomėjimą kelia tai, kad šiame 
straipsnyje aprašytas simptomų 
kompleksas atitinka šimtus paci-
entų, kuriuos anksčiau mačiau ser-
gant lėtinio nuovargio sindromu. 
Tačiau šiame straipsnyje sindro-
mas visai neminimas. < ... > Šia-
me straipsnyje neaiškinama, kad 
ilgalaikiai COVID-19 simptomai 
yra psichiatrinio pobūdžio. Tiki-
mės, kad supratimas, jog virusinės 
infekcijos gali sukelti ilgalaikius 
minėtus simptomus, pagaliau bus 
pripažinta medicinos bendruo-
menėje ir kad sergantys asmenys 
galės gauti reikalingą priežiūrą.“ 
Taigi, mokslininko patirtis tarnauja 
ir skausmingoms šių dienų proble-
moms spręsti.

Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus už pasiekimus neurologijos 
ir meno srityse bei veiklą, sklei-
džiant visuomenei informaciją 
apie lietuvius tremtinius po An-
trojo pasaulinio karo, gydytoją ir 
menininką Audrių Plioplį išrinko 
2012-ųjų Metų žmogumi.

Dėmesio verti ir kiti dr. A. Plio-
plio veiklos vertinimai (čia išvar-
dyta tik menka jų dalelė): 

* 1981 m. apdovanojimas už tyri-
mus ir geriausią jų pristatymą Šiau-
rės Vakarų pediatrų draugijos susi-
rinkime, Mineapolyje, Minesotoje.

* 1995 m. Jordanijos pediatrų 
draugijos,  2001 m. Čikagos vaikų 
reabilitacijos instituto,  2003 m. 
Filipo J. Roko centro ir mokyklos 
apdovanojimai.

* 2003 m. Amerikos medicinos 
direktorių asociacijos apdovanoji-
mas už indėlį į ilgalaikės pediatri-
nės priežiūros sritį.

* 2004–2010 m. Amerikos var-
totojų tyrimų tarybos rinktas kaip 

vienas iš „Amerikos geriausių gy-
dytojų“.

* 2017 m. Lietuvos gydytojų 
asociacijos premijos laureatas už 
tai, kad atkreipė pasaulio dėmesį į 
Lietuvos gydytojus ir t. t.

Savo šaknų beieškant
Kiek pasidairę internete, pir-

miausia sužinotume, kad * Audrius 
V. Plioplys yra lietuvių kilmės 
profesionalus menininkas, neuro-
logas, neuromokslininkas, visuo-
menės veikėjas;  * gimė 1951 m. 
Toronte, t. y. Kanadoje, imigrantų 
iš Lietuvos šeimoje; motina – iš 
Plungės, tėvas – Vaclovas Plioplys 
iš Plioplių kaimo, netoli Antanavo 
miestelio Kazlų Rūdos savivaldy-
bėje; * giminės šaknys siekia XVI 
amžių; * lietuviškos raštijos kūrėjas  
M. Mažvydas (g. apie 1510 m. Šilu-
tės r. – 1563 Ragainėje) turėjo žemės 
sklypus  aštuonių Plioplių šeimų 
(valdė 131 akrą žemės, 8,7 proc. 
Virbalio miesto) kaimynystėje.

* Kaip sako pats mokslininkas, 
Plioplių pavardė reta, jos reikšmė, 
remiantis K. Būga, siejama su lie-
taus audrą ar ošiančią upę charak-
terizuojančiu žodžiu „pliopyti“,  
t. y. lyti tekant čiurkšlėmis. Pavar-
dė pastebėta 1561 metų Prūsijos 
dokumentuose, kai šalia vardų 
pradėjo rastis pavardės. Pirmiausia 
susiformavo kilmingųjų pavardės, 
kurių paskirtis – išskirti iš kitų 
savo šeimą ir giminę bei įteisinti 
paveldimumą.

* Plioplių giminė – knygnešiai. 
Jie knygnešyste drauge su kitais 
ėmė priešintis diegiamai stačiati-
kybei, asimiliacijai ir nutautinimui, 
kai tik vyskupas Motiejus Valan-
čius per Aukštaitijos šviesuolį Jur-
gį Bielinį 1866–1868 m. persiuntė 
kunigui Jonui Zabermanui pinigų į 
Mažąją Lietuvą spaustuvei atidary-
ti. Pliopliai, kaip ir kiti knygnešiai, 
pasinaudodami legaliomis tuo-
metinės Vokietijos-Rusijos sienos 
perėjimo galimybėmis, paslėpę 
nusipirktas knygas, parsiveždavo ar 
parsinešdavo per perėjimo punktus, 
muitines. Kiekvienas sykis susijęs 
su rizika būti nušautam ar, pakliu-
vus į caro žandarų nagus, būti kan-
kinamam ir ištremtam  į Sibirą.

* Neurologo A. Plioplio senelis 

Dr. A. Plioplys – Amerikos psichiatrijos-neurologijos tarybos ir  Kanados karališkojo 
gydytojų koledžo  sertifikuotas neurologas. Specializacija – vaikų neurologija. 

Vaizdai parodos atriume.

Motiejus 1900 m. vadovavo caro 
kariuomenės patrankų brigadai, 
dalyvavo Rusijos-Japonijos kare, 
Pirmojo pasaulinio karo metais 
saugojo sunaikinto Plioplių kaimo 
žmones nuo vagių ir plėšikų. Se-
nelis Motiejus Plioplys buvo sti-
priausias kaimo ūkininkas, laikęs 
apie 40 olandiškų karvių.

* Per 1941 metų birželio mėne-
sio masinius trėmimus visa  Plio-
plių giminė turėjo atsidurti Sibire. 
„Iš tėvų žinojau apie tai, – prisime-
na dr. A. Plioplys. – Dažnai kalbė-
davome apie trėmimus. Dvylika 
mano giminaičių buvo ištremti į 
Sibirą. Keturi buvo nužudyti per 
NKVD tardymus, įskaitant mano 
senelį. Mano močiutė buvo 71-erių 
metų, kai ją aštuoneriems metams 
ištrėmė į Sibirą medžių kirsti...“

* „Užsibrėžiau tikslą – įam-
žinti šiuos asmenis ir dar 20 mili-
jonų žmonių, žuvusių gulaguose, 
ir  sukurti LED šviesos skulptūrų 
„Sibiro sielos“ ciklą. Kiekvie-
na šviečianti skulptūra susideda 
iš trijų spausdinto polikarbonato 
sluoksnių: viename baltos diodo 
šviesos, o kitame – spalvą keičian-
čios šviesos diodų sistemos. Trys 
vaizdų sluoksniai simbolizuoja 
žmogaus sąmonę, pasąmonę ir ne-
sąmoningumą. Be to, tokia diptiko 
struktūra atitinka mūsų smegenų 
skirtumus – kairysis smegenų pus-
rutulis yra labiau analitinis, logiš-
kas, nespalvotas; dešinysis – me-
niškesnis, kūrybiškesnis, todėl ir 
spalvingesnis.

Radau apie 400 iš Sibiro rašy-
tų laiškų ir nuotraukų. Atsiskleidė 
daugybė tragiškų šeimos istorijų. 
Nuotraukos tapo to ciklo svarbiau-
siu elementu. „Sibiro sielas“ kū-
riau 2014–2015 metais. 

Diptikuose iš po neuronų tinklų 
tarsi į laisvę veržiasi deportuotųjų 
ranka rašyti laiškai, kuriuos tėvams 
siuntė į Sibirą ištremti vaikai, ir jų 
portretai. Įkomponavus portretus 

į gilesnius neuronų sluoksnius, 
jie tapo migloti, panašūs į vai-
duoklius. Tais neuronų modeliais 
ir tinklais stengiausi kūriniuose 
įamžintiems asmenims suteikti ne-
mirtingumo prasmę“, – pasakoja 
menininkas A. Plioplys. 

Pati mintis įamžinti skausmingą 
Sibiro patirtį kilusi suvokus, kad 
Kanados ir JAV gyventojai beveik 
nieko nežino apie Stalino įvykdy-
tą siaubą, net baisesnį už Hitlerio. 
„Būtent šis istorinis disbalansas ir 
paskatino mane pradėti šį projek-
tą“, – akcentuoja menininkas.

* A. Plioplio tėvas – Lietuvos 
armijos savanoris, priešlėktuvinės 
baterijos, sunaikinusios rusų karo 
lėktuvą, vado padėjėjas. Pasienio 
policininkas. Už akių rusų apkal-
tintas partizanavimu ir nuteistas 
mirties bausme. Laimė, jau buvo 
pabėgęs į Vokietiją ir radęs prie-
globstį DP stovykloje.

Vaikystės širdperšos
Tėvai Kanadoje jautė žodžiais 

nenusakomą diskriminaciją. Gauti 
geriau apmokamą darbą nė men-
kiausios mintelės nebuvo, nes ne 
britų kilmės esi. Apie karjerą, kad 
ir kaip besistengtum, – nė nesvajok. 
Tik patį žemiausią atlygį duodantis 
darbas! A. Plioplio tėvas dirbo dvie-
jose darbovietėse visu etatu. Ir tai 
šeima vos galą su galu sudurdavo. 
Mama stengėsi bent kiek uždirbti 
namie siūdama svetimiems.

Tėvai buvo įsitikinę, kad sąjun-
gininkų pajėgos privers trauktis 
sovietus iš Rytų Europos ir Lietu-
va vėl bus laisva – šeima netrukus 
grįš į namus. Tad vaikus mokė tik 
lietuviškai kalbėti. Už tai, kad dai-
lininkas šneka puikia suvalkietiška 
tarme, jis dėkingas Elenai Bradū-
naitei-Aglinskienei, poeto dukrai.

Kai sūnui Audriui atėjo metas 
lankyti pradinę mokyklą, šis nė 
vieno žodžio nemokėjęs angliškai. 
„Pirmą dieną mokykloje prisimenu 

dar ir dabar, – sako mokslininkas. – 
Mama paliko mane mokykloje, o aš 
panikavau. Visą dieną be perstojo 
klykiau, staugiau, kad manęs ne-
paliktų, maldavau vestis namo.“ Ir 
tęsia: „Lietuva, kai aš augau, mums 
buvo fantazijos kraštas. Tėvai ją tie-
siog dievino. Pasakojo, kad Vytauto 
laikais ji  visoje Europoje domina-
vusi. Toks perdėtas fantazijų pasau-
lis nuo mažumės nulėmė tai, kad 
ir mano menas gyvena fantazijų 
pasaulyje“ (pagal LRT PLIUS laidą 
„Širdyje lietuvis“). 

Vaikystę lydėjo paranojiškos 
karo pabėgėlių nuotaikos. Paveik-
ti propagandos, tėvai nė neabejo-
jo, kad kaimynai kanadiečiai yra 
komunistai. Tad sūnui ir dukrai 
draudė žaisti su vaikais lauke, tu-
rėjo būti namie. Toks suvaržymas 
tęsėsi iki ketvirtos klasės.

Skurdi, be galo skurdi vaikystė. 
Taupė maistą,  kentėjo nuo bal-
tymų trūkumo. Pasak dailininko, 
nereikėjo nė Afrikos – nepriteklių, 
skurdą savo kailiu patyrė Kana-
doje. Jokio žaisliuko! Tėvai neiš-
galėjo nupirkti. Neturi kuo žaisti? 
Pasidaryk. Iš ko? Ogi nusileisk į 
sklepą, pasirausk atliekų krūvoj ir 
meistrauk iki valiai. Pasidarysi – ir 
turėsi!

„Gimiau ir augau Toronte. 
Mano geriausias draugas Algis 
Cesekas buvo chuliganas, kėlęs 
tėvams labai daug bėdų. Vieną 
vasarą, kai man buvo 10 metų, jo 
tėvai, norėdami suvaldyti sūnų, 
nusprendė jį vasarą leisti į vietinę 
meno mokyklą. Nutariau aplanky-
ti. Pirmąkart mačiau baltą drobę. 
Kitą kartą – linijas, brėžinius. Dar 
vėliau –  ant drobės atsirado alieji-
nių dažų spalvos. Galų gale išvy-
dau labai gražų paveikslą. Man tai 
buvo stebuklas! Jis nedavė ramy-
bės“, – taip domėjimosi menu pra-
džių pradžią prisimena A. Plioplys.

(Bus tęsinys)
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Dvi karjeros – ir abi vienodai 
svarbios

„Kai pradėjau mokytis kole-
dže, norėjau tapti fiziku teoretiku, 
kurio tyrimų sritis būtų atomo fi-
zika. Norėjau sužinoti, iš ko su-
darytas pasaulis. Du semestrus 
teko studijuoti biologiją. Nuos-
tabiausia tai, kad profesorius Ri-
čardas Mintelis savo dalyką dėstė 
nepaprastai įdomiai. Kai jis pra-
dėjo pasakoti apie centrinę nervų 
sistemą, buvau tiesiog užhipno-
tizuotas. Kaip tai įmanoma, kad 
100 milijardų ląstelių kolekcija 
gali sąveikauti tarpusavyje taip, 
kad sukurtų mąstymo procesus, 

sąmonę ir mus pačius – žmones. 
Šie dalykai man pasirodė daug 
įdomesni nei bandymas suži-
noti, kaip padarytas pasaulis. 
Taigi fiziką iškeičiau į neurobi-
ologiją“, – sako mokslininkas  
(www.lrytas.lt).

Vaikystėje gimusi aistra iš-
mokti tapyti neslopo: lankėsi 
parodose, muziejuose, domėjosi, 
kas vyksta meno pasaulyje. Ta-
pyba aliejiniais dažais A. Plioplys 
rimtai užsiima 1971–1975 m. stu-
dijuodamas Čikagos universiteto 
medicinos mokykloje: pradėjo 
tapyti, kūrė paveikslus bei studi-
javo meno istoriją.

Per tuos ketverius metus no-
ras kurti taip sustiprėjęs, kad ne-
galėjęs į mediciną nė pažiūrėti. 

Dr. A. Plioplys – 2011-2012 Metų žmogus. Taip šį mokslininką ir menininką pagerbė 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus. 

 Vaizdai parodos atriume.

Matydami bendrakursio kančias, 
draugai įkalbino bent pabaigti in-
ternatūrą. Paklausė. Pabaigė... ir 
tada viską metė. 

Tapybos šedevrus studijavo 
didžiausiame JAV ir labiausiai 
pasaulyje lankomiausiame  Niu-
jorko metropoliteno meno muzie-
juje ir Vašingtono nacionalinėje 
meno galerijoje. Vašingtone atsi-
dėjo vien menui. Sekėsi. „Daug  
parodų surengiau. Apie jas būda-
vo rašomos recenzijos. Net par-
daviau darbų. Tai buvo labai gera 
pradžia“, – prisimena A. Plioplys. 
Jo žodžiais, kūrybos formavimosi 
procesą stipriai veikė ir Konstanti-
no Čiurlionio darbai, „apdovanoti 
pasaulietišku dvasingumu, kuria-
me perteikiamos kitos egzisten-
cijos plotmės, atliekančios svarbų 
vaidmenį mūsų gyvenime“.

Reikia pasakyti, kad neurobi-
ologo kūriniams įtakos turėjo ne 
tik domėjimasis vizualaus meno 
formomis, bet ir austrų prozinin-
ko Franco Kafkos, rusų literatū-
ros klasiko Fiodoro Dostojevskio, 
airių kilmės avangardo romanisto 
Samuelio Beketo kūriniai.

1976 m. baigęs rezidentūrą, 
nusprendęs atsidėti tik meninin-
ko karjerai. Daug keliavo, tyri-
nėdamas Šiaurės Amerikos meno 
kryptis ir mokyklas. Ar jau buvo 
laimingas? Matyt, ne! Realybė 
atvėrė akis – iš meno Amerikoje 
nepragyvensi. 

Buvo ir kita priežastis. „Per 
tuos metus pradėjo graužti sąži-
nė. Juk įgijau daug neurologijos 
žinių. Praktiškai jas išbandžiau. 
Tik, va, su ja nieko nedarau! 
Supratau savo klaidą. Mat bu-
vau įsikalęs į galvą –  menas ir 
neurobiologija yra du atskiri ir 
nederinami pasauliai, todėl turi 
rinktis kurį nors vieną. Nuspren-
džiau – turiu elgtis protingai ir 
suderinti tuos dalykus. Galutinis 
svarstymų rezultatas –  po trejų 
metų grįžau į neurologiją. Nuo 
to laiko ir derinau tas dvi šakas“, 
– sako dviejų savo karjerų šei-
mininkas (pagal: Rūta Kupetytė,  
2018 05 24,< LRT.lt>).

Taigi, kaip menininkas, dr. 
Plioplys – visiškas savamokslis. 
Kaip neurobiologas išgarsėjęs pa-
siekimais medicinos srityje. Gy-
dytojo profesiją net dukart metęs 
dėl meno. Tiesa, ir čia medicina 
paliko pėdsaką – kūriniuose apstu 
neuronų brėžinių.

„Savo pareigą medicinoje at-
likau, – sako neurologas ir meni-
ninkas A. Plioplys. – Prižiūrėjau 
labai daug pacientų, atlikau labai 
daug neurobiologinių tyrinėji-
mų, išspausdinau 70 mokslinių 
straipsnių, esu surinkęs beveik 3 
milijonus dolerių finansinės pa-
ramos medicininiams tyrimams. 
Toje srityje padariau daug. Dabar 
užsiimu tik menu. Mano menas 
įtraukia neurobiologinius ele-
mentus“ (ten pat). 

Ir tęstų pamąstymus: „Per ke-
lis dešimtmečius esu išbandęs 
įvairiausias skirtingas technikas. 
Savo meno darbams kurti naudo-

ju  instaliacijas, tapybą, fotogra-
fiją, encefalogramas, tekstinius 
elementus, LED, t. y. šviesos 
diodus, skleidžiančius kintančių 
spalvų ir stiprumo šviesas, nau-
doju skulptūrų, kuriose spalvos 
ištisai keičiasi, vaizdo įrašus.“

Norėdami pagerbti dr. A. Plio-
plio pastangas sujungti meną su 
neuromokslais bei atsidėkoti už 
keturių šviesos diodų skulptūrų 
dotaciją, Čikagos universitetas 
2019 m. pavasarį renovuoto Žinių 
formavimo instituto pastato trijų 
aukštų įėjimą pavadino gydytojų 
Sigitos ir Audriaus Plioplių atri-
umu.

Menininko „virtuvės“ 
paslaptys

Kartais žodį „virtuvė“ varto-
jame perkeltine prasme, steng-
damiesi suvokti, kaip pasiek-
ta stebinančių darbo rezultatų.  
A. Plioplio „meno virtuvės“ pa-
slaptis glaustai ir aiškiai 2009 m. 
apžvelgė M. K. Čiurlionio gale-
rijos Čikagoje direktorė Laima 
Apanavičienė straipsnyje „Au-
driaus Plioplio vizualinė meta-
fora“ („Draugas“, 2009 11 04). 
Ji rašo, kad pirmiausia meninin-
ko galvoje gimsta naujo kūrinio 
idėja, tada tai filosofinei idėjai 
išsakyti vaizduotėje ieško spalvų, 
nuotraukų ir kt. detalių. 

Straipsnio autorė nurodo, kad 
A. Plioplys savo šedevrams kurti 
naudoja tris pagrindines (raudo-
ną, geltoną, mėlyną) ir tris papil-
domas (oranžinę, žalią, violetinę) 
spalvas, atsirandančias maišant 
tris pirmąsias. Ir čia tarsi pati 
nustemba: „Sutapimas: smegenų 

žievė taip pat turi šešis sluoks-
nius!“ Kitas kūrybos proceso 
etapas esąs toks – „ant spalvoto 
paviršiaus dedama fotografija“. 
Nuotraukose užfiksuoti epizo-
dai (kelionės akimirka, istorinis 
vaizdas, asmens portretas...) – tai 
sąmonėje atgimstantys praeities 
prisiminimai. 

„Žiūrovas tos nuotraukos me-
nininko darbe nemato. Ji retu-
šuojama, išblukinama... Autorius 
palieka tik jam norimus fragmen-
tus, detales“, – aiškina L. Apana-
vičienė. 

Trečias žingsnis: dedamas dar 
vienas meninio vaizdo mode-
liavimo sluoksnis, būtent paties 
autoriaus smegenų struktūros 
kreivių elektroencefologramų ar 
magnetinio rezonanso nuotrau-
kos. Kai kurios smegenų kreivės 
ilgesnės, kitos trumpesnės, kar-
tais nutrūkstančios ir vėl atsiran-
dančios, kartais susispietusios 
grupelėmis... Taip ir susiklosto 
spalvingas, prasmingas ir gilus 
meninio kūrinio turinys. 

„Sukurtas vaizdas atspausdi-
namas ilgai išliekančiais aukš-
čiausios kokybės pigmentiniais 
dažais. Atspaudai daromi ant šim-
taprocentinio nerūgštinio popie-
riaus arba ant šimtaprocentinės 
medvilnės drobės.“ Pasitelkus vi-
zualinį meną, dr. A. Plioplio dar-
buose jautriai perteikiami mąsty-
mo ir pažinimo procesai. 

„Meno kūrinys turi stimuliuoti 
ne tik akies tinklainę – protas ir 
dvasia taip pat turi būti įtraukti. 
Jei tai pavyksta, vadinasi sukū-
riau gerą darbą“, – sako A. Plio-
plys (www.lrytas.lt).

(Bus tęsinys)

A. Plioplio archyvo nuotr.
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Intriguojantys čikagiečio Audriaus Plioplio meno kūriniai, kaip ir visa jo veikla

Doc. dr. Irena RAMANECKIENĖ

(Tęsinys)

Kūrinio raidos kelią, pradedant 
pačios idėjos užgimimu, galima 
iliustruoti paties dailininko pasa-
kojimu apie meno darbą ,,Laidoji-
mo apeigos / Simfonija“. 1981 m. 
mankštos metu, bėgiodamas  Mi-
nesotos Ročesterio parke, pamatė 
įdomų gamtos kampelį – daugybę 
akmenų, išsibarsčiusių tarp aukš-
tokų retų žolių. Galvoje švystelėjo 
archeologės M. Gimbutienės moks-
linės formuluotės apie mirusiųjų 
laidojimą. Sąmonėje vienas vaizdi-
nys keitė kitą. 

Tuos akmenis sudėliojęs taip, 
kaip galėjo atrodyti palaidojimo 
vieta senovės Lietuvoje. Susida-
rė didelė 15 metrų ilgio ir tiek pat 
pločio lauko instaliacija, kurią 
pavadino ,,Mintys apie protėvių 
palaidojimo pagrindus“. Parodose 
eksponavo šios instaliacijos foto-
grafijas.  Vėliau vieną iš šių vaiz-
dų panaudojo kaip fono elementą, 
kurdamas 4 metrų pločio drobę 
,,Laidojimo apeigos / Simfonija“, 
kūrinio viršuje įrašydamas raidę M, 
simbolizuojančią Mariją Gimbutie-
nę*. 

Š. m. internetinėje erdvėje me-
nininkas A. Pliopiys išplatino  in-
formaciją, kad kūrinį ,,Laidojimo 
apeigos / Simfonija“ modifikavo ir  
pavadino „Lietuvos protėviai“, kad 
siūlo parduoti kaip NFT (konkurso 
nugalėtojas negauna kūrinio origi-
nalo, tik unikalų skaitmeninį žetoną 
NFT). „Įsigijęs šį NFT, automa-
tiškai gausite didelės raiškos skai-
tmeninę versiją, kad galėtumėt at-
sispausdinti vieną bet kokio dydžio 
kopiją“, – skelbia kūrinio „Lietu-
vos protėviai“ autorius. Ir pridu-
ria: „Visos pardavimo pajamos bus 
skirtos Čikagos lietuvių centrui pa-
remti. Dėl pandemijos buvo praras-
tos pajamos, be to, prireikė pakeisti 
šildymo sistemą už 250 000 USD.“

Instaliacijos „Atminties ciklai“ 
centre kūrinys, kuris vadinasi „Do-
nelaitis“ (maždaug 2,5 metro aukš-
čio ir 1,2 metro pločio, apsisuka 
tris kartus per minutę). Jis atspaus-
dintas ant permatomos medžiagos, 
todėl K. Donelaičio žodžiai ma-
tomi iš abiejų pusių. „Instaliacijos 
pavadinimas sufleruoja, kad mūsų 
atminties ciklai sukasi atgal visą 
šimtą metų iki Lietuvos valstybės 
atsiradimo, du šimtus metų iki pir-
mojo lietuviško meno kūrinio, 400 
metų iki pirmosios lietuviškos kny-
gos ir net keletą tūkstančių metų iki 
Lietuvos genčių ištakų“ (<www.
lrytas.lt>).

Trumpai sakant, A. Plioplys ku-
ria ne tradicinius statiškus vaizdus, 
o tokius, kurie juda, sukasi, kai ku-
rie net ir šviečia. Štai paveikslų se-
rija „Chromodinamika“, mano aki-
mis, turi kažkokių eiliniam žmogui 
nesuprantamų sąsajų su spalvoto-
sios atomo fizikos teorija. Vadinasi, 
A. Plioplio 1968–1971 m. Čikagos 
universitete studijuota fizika ir che-
mija, aprašanti spalvinę jėgą, nenu-
ėjo perniek. Tik žinios pritaikytos 
netradiciniu aspektu. 

nutę suskambęs telefonas. Skam-
bino dukra Milda – universiteto 
studentė, keliems mėnesiams su 
studentų grupe išvykusi į Milaną. 
Dukra guodėsi, kad buvo koncerte, 
o ten kažkas pavogė jos kuprinę. 
„Taip išėjo, kad jos kuprinė buvo 
pavogta tuo pačiu momentu, kai aš 
sapnavau apie savo nukniauktąją. 
Manojoje buvo man labai svarbūs 
meno darbai, josios – pinigai, pasas, 
t. y. viskas, kas buvo svarbu jai“, – 
kalba dailininkas ir tėtis Audrius.

Tą vagysčių sutapimą neurolo-
gas irgi aiškina moksliškai, teigda-
mas, kad pasaulyje yra kur kas dau-
giau nei mums įprastos trys erdvės 
ir viena laiko dimensijos. Todėl net 
tokie, rodos, niekuo nesusiję ir de-
šimčių tūkstančių kilometrų skiria-
mi įvykiai turi ryšį.

Neurologijos ir archeologijos 
pėdsakų paieškos panašios

Pasak A. Plioplio, jam – vaikų 
neurologui, šios srities mokslinin-
kui ir menininkui – anksti parūpo 
klausimai, kaip atsiranda prota-
vimas, mūsų mintys, galvosena, 
mąstymas,  kur yra mūsų kultūros 
ir kalbos šaknys. Visa tai turi pana-
šumų su pasaulyje įtakingiausios 
archeologės M. Gimbutienės tiks-
lais įsiskverbti į priešistorinio lai-
kotarpio žmonių sąmonę, suprasti 
jų mąstyseną, jauseną, nustatyti 
pagrindinius tiriamų kultūrų bruo-
žus, pagauti jų esmę, o ne apsiriboti 
vien ūkio, gyvenviečių, pragyve-
nimo, mitybos tyrimais. Ji sujungė 
archeologijos, mitologijos, tauto-
sakos, lingvistikos, etnologijos, 
religijotyros ir istorijos duomenis 
į bendrą discipliną – archeomito-
logiją, gerokai pakeitusią Europos 
priešistorės sampratą. Profesorė  
archeologinius radinius ne tik apra-
šinėjo, bet ir aiškino jų prasmę.

Išvardytos sąsajos paaiškina, 
kodėl A. Plioplys domisi M. Gim-
butienės atradimais, ir liudija jos 
įtaką savo menui bei išryškina, kaip 
atsirado jo darbų ciklai, keliantys 
klausimus, iš kur kyla sąmonė, kaip 
formuojasi mąstymas, kaip per lai-
ką kinta mūsų atsiminimai ir t. t. 

Dr. A. Plioplys viename svar-
biausių archeologijos centrų – Či-
kagos universiteto orientalistikos 
institute jau trečius metus organi-
zuoja M. Gimbutienės atminimui 
skirtas paskaitas. Minint 100-ąsias 
mokslininkės gimimo metines, Lie-
tuvos radijo laidoje pasakojo, kodėl 
ėmėsi organizuoti jas ir kuo jam 
svarbi bei įdomi M. Gimbutienė. 

Idėja surengti pirmąją paskaitą Či-
kagos universitete 2017 m. kilo po 
to, kai A. Plioplys pamatė pokalbio 
su M. Gimbutiene įrašą ir nustebo, 
kiek sunkumų jai, kaip moteriai, 
teko patirti gyvenime, siekiant įsi-
tvirtinti mokslo pasaulyje. Minėtoje 
radijo laidoje A. Plioplys užsimi-
nė, kad  jis tik du kartus gyvenime 
buvo susitikęs su M. Gimbutiene, 
kai Čikagoje klausė jos įdomių 
paskaitų. Tad pažintis apsiribojusi 
pasisveikinimu, pasikalbėjimu, ran-
kos paspaudimu. Ir viskas!

A. Plioplio meno kūrinių 
buveinės ir maršrutai

Visų jų neįmanoma būtų išvar-
dyti. Tik vieną kitą.

* A. Plioplys buvo paprašytas 
sukurti dekorą naujai Amerikos 
neurologijos akademijai Mineapo-
lyje. Visame pastate iškabinti vien 
šio autoriaus darbai, o pastatų aukš-
tai pervadinti pagal juose esančias 
menines instaliacijas. Tai didi gar-
bė.

* Mičigano miesto (Indiana)  
Menų galerijoje (Brincka Gallery, 
Lubeznik Center for the Arts) ant 
sienų ir lubų pakabinta 1500 insta-
liacijos „INFORMATIKA“ minčių 
fragmentų.  Instaliacijos motyvas 
– vizualinė metafora apie informa-
cijos procesą neuronų tinklo viduje.

* Yra surengęs per 50 personali-
nių parodų, dalyvavęs daugiau nei 
100 grupinių ekspozicijų tarptau-
tiniu mastu. Pirmoji paroda įvyko 
1978 m. „Vašingtono menų pro-
jekto“ inkubatoriuje. Demonstravo 
skulptūros darbus ir šviesos bei gar-
so instaliacijas. Nors apie jaunąjį 
menininką rašė Amerikos sostinės 
laikraščiai, nors jo darbai buvo gi-
riami, tačiau pačioje pradžioje rei-
kėjo dėti labai daug pastangų, kad 
galėtų eksponuoti savo darbus.

* Dr. A. Plioplio meno kūriniai 
buvo ir yra eksponuojami ne vien 
prestižinėse Čikagos vietose, kaip 
antai, šio miesto Dailės institute 
ar Šiuolaikinio meno muziejuje. 
Jo menas eksponuotas daugely-
je tarptautinių muziejų kolekcijų, 
įskaitant Britų biblioteką Anglijoje, 
Harvardo universitetą, neurobiolo-
gijos tyrimų centrą Ispanijoje... Jos 
organizuotos nacionaliniame M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje Kaune  
ir meno bei kultūros istorijos verty-
bes saugančiame Lietuvos naciona-
liniame muziejuje Vilniuje. 

* 2019 m. gruodį Lietuvos me-
dicinos bibliotekos 75-mečiui pa-
minėti vyko A. Plioplio kilnojamoji 

paroda „Atminties gijos“, sudaryta 
iš serijų „Atmintis“, „Sibilės“ ir 
„Sibiro sielos“ kūrinių. Pasibaigus 
parodai, 17 darbų autorius padova-
nojo bibliotekai.

* Prezidento Valdo Adamkaus 
bibliotekoje-muziejuje Kaune dr. 
A. Plioplys pristatė kūrinius iš įvai-
rių darbų ciklų. Kūrinių potemės: 
sąmonė, mintys, prisiminimai, su-
vokimas.

* Marijampolės kultūros centre 
parodos lankytojai turėjo progos 
susipažinti su netikėtomis A. Plio-
plio fotografijų interpretacijomis, 
kurias, pasibaigus parodai, autorius 
padovanojo.

* 17 darbų ekspozicija į Mari-
jampolės krašto ir Prezidento Kazio 
Griniaus muziejaus „Saulėračio“ 
galeriją 2020 m. atkeliavo Lietuvos 
medicinos instituto bibliotekos dar-
buotojų dėka. Marijampolei tąkart 
pasisekė – ekspozicijos atidaryme 
dalyvavo ir pats autorius, į Lietuvą 
trumpam atvykęs darbo reikalais. 
Autorius per pristatymą  išsamiai 
ir įdomiai pasakojęs, kaip gimsta 
kūrinio idėja, kaip ieško išraiškos 
priemonių jai realizuoti, komen-
tavęs, kaip suvokti vieną ar kitą 
kūrinio detalę. Marijampolė – sep-
tintoji vieta, kurioje pristatyta po 
Lietuvą keliavusi paroda. Prieš tai 
dr. Plioplio meno kūriniai ekspo-
nuoti Birštono, Lentvario ir kitose 
bibliotekose. 

* Šešiolika dr. A. Plioplio dailės 
darbų į Zyplių dvarą (Šakių r.) atke-
liavo kartu su kraštiečio iš Čikagos 
Prano Povilaičio dovanotais asme-
niniais daiktais. 

* Šiaulių universiteto Audovizu-
alinio meno specializacijos studen-
tė Rasa Kazėnaitė 2011 m. apginto 
bakalauro darbo „Biotechnologijų 
refleksija naujųjų medijų mene“ 
(darbo vadovė lektorė Lina Bivai-
nienė) temai atskleisti pasitelkė ir 
A. Plioplio kūrinius – „Laidojimo 
apeigos / Simfonija / Atmintis“, 
„Neizoliuotas / Perkėlimas / Atmin-
tis“, „Kultūra / Centras / Atmintis“.

* Gyvenime ir kūryboje dr. 
Audrius Plioplys liudija savo dau-
giasluoksnę gyvenimiškąją patirtį: 
lietuvišką kilmę, Kanados švietimą 
ir auklėjimą, brendimo laikotarpį 
JAV. Visi šie dalykai neatskiriamai 
susipynę tarpusavyje. Nepaprasto 
braižo menininkas ne tik stebina, 
bet ir padeda susivokti, kad mes 
esame žmonės, turintys savitą neu-
ronų voratinklį, kurį jis sudėlioja 
taip, kad intriguotų parodų lanky-
tojus.

Čia nėra jokios raganystės
Kaip neurobiologas, dr. A. 

Plioplys gilinosi į žmogaus sme-
genų veiklą. Jis puikiai žino, kaip 
išvengti smegenų perkrovos, ga-
linčios pasireikšti panikos ata-
komis, išsekimu, įvairiausiomis 
opomis.

Pirmiausia rekomenduoja neda-
ryti kelių darbų vienu metu ir riboti 
pasiekiančios informacijos kiekį. 
Įsiklausykime į jo žodžius: „Ga-
lėtume sakyti, kad niekas nedaro 
kelių darbų vienu metu. Visi daro 
tik vieną darbą, po to kitą. Tačiau 
kai darai penkis dalykus iš karto, 
tu ir barstaisi tarp tų penkių, tačiau 
vis tiek vienu metu padarai truputį 
vieno, tada kito. Čia yra informaci-
jos perkrova, kuri sukelia nerimą ir 
įvairiausius negalavimus“. 

Todėl neurologijos praktikas ir 
mokslininkas visus įspėja: saugo-
kite savo galvas, nes šiandieninis 
informacijos kiekis, kuris kasdien 
paliečia mus, yra itin pavojingas. 
Nuolatos įjungtas feisbukas, radi-
jas, televizija ir vieną naujieną kei-
čianti kita yra kenksmingi dalykai 
– mūsų smegenys nėra tam pritai-
kytos, todėl gali tiesiog perkaisti“ 
(2017-01-20; <diena.lt inf.>). 

Dr. A. Plioplys, gerai perpratęs, 
kokie procesai ir kaip jie vyks-
ta mūsų galvose, gali pasiūlyti ir 
būdą, padedantį susidoroti su bega-
liniu nuovargiu. Pasak jo, žmogaus 
protas – nuolat dirba: analizuoja 
aplinką ar įvykį, mąsto, priima  
sprendimus, apibendrina įgytą pa-
tirtį ir pan., todėl būtina smegenis 
kartkartėmis iš naujo perkrauti arba 
keisti  veiklą.

Besimokydamas pas legendinio 
Zigmundo Froido dukters auklėtinę 
ir išmokęs, kaip aiškinti sapnus, A. 
Plioplys atvirauja: „Čia nėra jokios 
raganystės. Sapnuose nėra jokios 
mistikos. Kiekvienas galime paaiš-
kinti bet kurį sapną, kuris yra mūsų 
gyvenime vykstančių įvykių atspin-
dys.“ 

Ir priduria, kad atsitiktinumų 
nebūna, nukreipdamas dėmesį į du 
vienu metu vykusius nutikimus – 
Čikagos namuose nukritusią eglę 
ir Lietuvoje tuo pačiu laiku infarktą 
patyrusią žmonos mamą. Teiginį 
„atsitiktinumų nebūna“ patvirtina 
ir pasakodamas paties susapnuotą ir 
tuo pat metu kitame pasaulio krašte 
jo dukrai įvykdytą realią vagystę. 

Šis gana senokas menininko sa-
pnas įkomponuotas į vieną drobę. 
Autorius pasakoja: „Po pietų dažnai 
atsigulu pasiilsėti. Niekada nesa-
pnuoju, bet tą dieną sapnavau, kad 
fotografuoju Pietų Prancūzijoje, 
prie jūros. Mano kuprinė pilna ne-
išryškintų juostų, fotografuotų visą 
savaitę. Buvau pavargęs, ištroškęs. 
Pamačiau kavinę. Tuščią, nė vieno 
lankytojo. Pasidėjau savo kuprinę. 
Dairausi patarnautojo. Atsisukęs 
pamačiau, kad mano kuprinės ne-
bėra. Dingo. Panikuodamas bėgau 
per smėlį ir... pabudau.“

Menininkas dar pridurtų apie 
baimės smūgį, kuris ištiko jį, pama-
nius,  kad tai – labai blogas sapnas. 
Tad skubiai atsikėlęs. Tą pačią mi-

Tik baltos „Sibiro sielos“ šviesos skulptūros. Šią vieno mėnesio trukmės parodą, kurią organizavo American Civil Liberties 
Union ir kurioje buvo dalis Art Prize atrinktos meno parodos iš Grand Rapids, Mičigano, aplankė 17 000 žiūrovų. 

A. Plioplio archyvo nuotr.


