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Dar viena dovana Marijampolei 
mano darbuose savo gyvenimo 
dalykus, atranda tai, apie k4 as ir 
pats negalvojau." 

Audriaus Plioplio darb11 paro
da veikia M. B. Stankiinienes 
galerijoje. 

,,Miesto diem( isvakarese kul
turos centro galerijose tradiciskai 
atidarytos dvi parodos. Dailes gale
rijoje, kur visus metus eksponuoja
ma krastieci11, tais metais mininci11 

jubiliejus, darbai, sj kart4 - septyni 
autoriai. Devyniasdesimt met11 

siemet mini Vytautas Ciplijauskas, 
Kystutis Rackus ir Mecislovas 
Ostrauskas. Mazesnius - Petras 
Deltuva, Kostas Dereskevicius, 
Danute Valentaite, o jauniausia 
jubiliate, vienintele atstovavusi 
siai garbingai draugijai - Neringa 
Kriviciene. 

Tuo pat metu buvo paskelbta 
maloni zinia: JAV gyvenantis me
nininkas Audrius Plioplys atvyko ! 
Marijampoly ne tik pristatyti savo 
parodos (pries tai ji eksponuota 
Kaune), bet ir dovanoja kultiiros 
centro dailes galerijos fondui 17 
kurini11. Dovanojimo akt4 pasi
rase Audrius Plioplys ir kulturos 
centro direktore Rima Striausiene. 
Uz nejkainojam4 dovan4, demesj 
Marijampolei dekojo laikinoji mere 
Irena Lunskiene, kiti iskilmese 
dalyvavy Savivaldybes adminis-

tracijos atstovai, muzikinj kurinj 
sveciui ir jo zmonai Sigitai skyre 
renginj papuosys Meno mokyklos 
violoncelinink11 trio (vadove Irena 
Valiuliene ). 

J ore tvyrantj klausim4, kodel 
pasirinkta Marijampole (panasi 
dovana skirta ir Kaunui), svecias 
atsake, kad cia - j o gimines saknys. 
Is Pliopli11 kaimo netoli Antanavo 
kilys jo tevas Vaclovas, o gimines 
saknys siekiancios ir simtmecius ... 
Taciau nezinia, kaip viskas but11 

vyky, jei Magdalena Birute Stanku
niene jo, kaip ir kit11 kurej11, nebut11 

vis raginusi dovanoti savo kurinius 
Lietuvai. J os iniciatyva j11 per met11 

metus yra atkeliavy simtai. A. 
Pliopliui tai buvusi paskata pagal
voti ne tik apie parodas Lietuvoje, 
bet ir apie kai k4 svarbesnio ... 

Paties svecio gyvenimo bei 
kurybos kelias irgi but11 vertas 
plunksnos. Gime jis Kanadoje, 
Toronte, augo uzdaroje lietuvi11 

bendruomeneje: sako, tevai vis4 
laik4 tikejo, kad tuoj grjs ! Lietu
v4, tad aplink girdejo vien lietuvi11 

kalb4, lanke lietuvi11 baznyci4, o 

SU angl11 kalba is ties11 susidure tik 
nuejys ! mokykl4, kur jj istiko tikras 
sokas ... Adaptacija truko ilgai, 
daug met11 j autys atskirtj -gal ir tai 
leme, kad ,,susirgau meno liga dar 
Toronte, jtakos turejo vienas mo
kytojas. Studijavau medicin4, bet ji 
ir menas ejo kartu. Menas - mano 
sielos dalis". Vis delto ne viskas 
vyko sklandziai: Cikagoje baigys 
medicinos mokslus ir padirbys bei 
susitaupys pinig11 metesi prie meno. 
Studijavo, kure trejet4 met11, kol 
pajuto, kad jgytoji specialybe tebe
traukia - neurobiologija susijusi su 
m4stymu, psichologija, pas4mones 
dalykais, kurie vyrauja ir kiiryboje. 
Sako, supratys, kad neprivalo at
sisakyti medicinos vardan meno, 
ir tris desimtis met11 tai derino. 
Jo menas atspindi ir neurologijos 
tyrinejimus ( o pasiekys sioje srityje 
tikrai daug). 

Savo metod4A. Plioplys vadina 
neokonceptualia transformuota 
fotografija - pirmiausia biina fo
tografija, paskui ji technologij11 

pagalba tampa keliasluoksne vizija, 
bandymu jzvelgti minci11, jvairi11 

impuls11 sukeliamas mus11 m4s
tymo (neuron11 veiklos) gilumas, 
sapnus ... Tai ir galaktikos, ir slapti 
pas4mones vingiai. Audrius Pliolys 
sako, kad ,,materija nera viskas. 
Malonu, kad zmones pamato, jziuri 
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Dovanojimo aktit pasiraso Audrius Plioplys ir kultiiros centro 
direktore Rima Striausiene (kaireje parodq organizatore Onute 
Surdokiene). 


