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GYDYTOJŲ

Atkelta iš p. 9 kur jis jį gavo, aš nežinau, laikė 
pas kaimynus, kad tėvai nežino-
tų. Vieną vasarą jo tėvai nutarė 
apsaugoti Torontą nuo jo ir jį 
užrašė į meno mokyklą, kad būtų 
ramiau. Dažnai jį matydavau. Jis 
turėjo baltą drobę su linijomis. 
Kitą kartą jau spalvų atsirado. Po 
poros savaičių jau visas kūrinys. 
Paėmė ir iš nieko padarė gražų 
dalyką. Mane pribloškė, kaip 
nuo nulio galima sukurti tokį 
grožį. Tai buvo sėkla. Ir ta meno 
sėkla pradėjo augti medicinos 
mokykloje. Pradėjęs studijuo-
ti mediciną, pats ėmiau tapyti 
siurrealistinius paveikslus, studi-
juoti meną, vaikščioti į galerijas ir 
muziejus“, – paskaitoje apie save 
pasakojo A. Plioplys.

Nenuostabu, kad jį ėmė ka-
muoti ir abejonės  – ar nepada-
rė didžiulės klaidos pasirinkęs 
mokytis medicinos, o ne meno. 

Vis dėlto draugai atkalbėjo nuo 
studijų metimo. Juk studijavo me-
dicinos magistrantūrą. Susitaupęs 
pinigų, persikraustė į Vašingtoną 
ir ten trejus metus atsidėjo me-
nui. Tyrinėjo Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio darbus, parašė 
daug straipsnių, kuriuos vėliau 
sudėjo į vieną knygą. Vėl grįžo į 
Mayo kliniką, kur tęsė neurolo-
gijos mokslus. Tada suprato, kad 
galima suderinti meną ir neurolo-
giją. Jis suprato, kad jo menas gali 
atsakyti į neurologijos klausimus. 
„Mano tapybos darbai pasikei-
tė, tapo instaliacijomis, kurios 
įtraukia šviesos ir garso sistemas. 
Ivanas Karpas, „OK Harris“ gale-
rijos Soho rajone steigėjas, kuris 
atrado Andy Warholą, sakė, kad 
mano meno darbai originaliausi, 
kokius yra matęs. Man tai buvo 
didelis pasiekimas“,  – prisiminė 
A. Plioplys.

Jis paskaitoje sakė, kad jo dar-
bai yra Čikagos ligoninės nauja-
jame pastate. Prieš daugiau kaip 
10  metų darbai „Sibiro sielos“ 
yra skirti atminti žmonėms, kurie 
buvo nukankinti Stalino laikais. 

„Mano tikslas buvo informuoti 
Amerikos publiką apie to meto 
įvykius Lietuvoje. Man pasisekė 
surasti dėžę su laiškais ir nuotrau-
komis, kurias kunigas Prunskis 
buvo surinkęs. Buvo panaudoti 
ne tik laiškai, rašyti lietuvių iš 
Sibiro, bet ir nuotraukos. Vienoje 
yra žinomos JAV rašytojos Rūtos 
Šepetys senelė, ištremta į Sibirą. 
Būtent remdamasi jos atsimini-
mais R.  Šepetys parašė žinomus 
kūrinius apie lietuvių tremtį Si-
bire“,  – pasakojo dr.  A.  Plioplys.
Vykdomas projektas (laiškai) bu-
vo paskelbtas angliškai, taip pat 
portugališkai. 2012  m. autorius 
paskelbtas Amerikos lietuvių 
bend ruomenės „Metų žmogumi“ 
už vykdomą projektą „Viltis ir 
dvasia“, skirtą visuomenei šviesti 
apie Stalino režimo vykdytą ge-
nocidą. 2013  m. sausio žurnalo 
„Neurology“ viršelį puošė me-

nininko kūrinio „Sapnai/Paieš-
kos“ nuotrauka. Per pandemiją 
2020 m. Čikagos M. K. Čiurlionio 
galerijoje buvo pristatyta insta-
liacija „Sakytas žodis“. Ją kurda-
mas autorius rėmėsi graikų žynių 
pranašystėmis. Menininkas savo 
kūriniuose sugeba ekspresyviai 
sujungti net tris dimensijas: gilų 
turinį, vidinį pasąmonės dialogą 
ir vizualius elementus. Naujausia 
jo kryptis – kūryba ant skraisčių. 
„Ieškau naujų būdų išreikšti me-
ną. Ne tik pakabinti ant sienos ar 
pastatyti kaip statulą. Dabar sie-
kiama, kad mes būtume kartu su 
visuomene. Norėjau daryti kažką 
su mada. Pasirinkau skraistes  – 
jos gana didelės, jas galima ir 
nešioti, ir įrėminus pakabinti ant 
sienos. Spalvingose kūriniuose 
nagrinėjamos įvairios socialinės 
temos: lygios teisės, individo 
pritapimas ar nepritapimas vi-
suomenėje ir t.  t.“,  – teigė dr. 
A. Plioplys.

Menininkas daug dėmesio ski-
ria geneologinėms šaknims, todėl 
darbuose dažnai aptinkami lietu-
viški motyvai (gimtųjų jo protėvių 

vietų, originalūs metraščių įrašai, 
vienoje instaliacijų ir Kristijono 
Donelaičio poemos „Metai“ eilutė, 
kuri parašyta ir originale, parašyta 
paties poeto ir kt.). Nors gimęs ir 
augęs ne Lietuvoje, čia A. Plioplys 
lankosi dažnai  – ne tik pristato 
savo kūrinius, bet ir skaito pas-
kaitas. Jis organizavo parodas bei 
susitikimus su kraštiečiais Mari-
jampolėje, Pilviškiuose, Virbalyje, 
Paežeriuose, Prezidento Valdo 
Adamkaus bibliotekoje Kaune. 
Virbalyje, liuteronų bažnyčioje, 
A.  Plioplys buvo pristatęs šilko 
skarų parodą „Šilko NeuroMenas“, 
Pilviškiuose  – instaliaciją „Pro-
tėviams atminti“, Marijampolės 
kultūros centre vyko performan-
sas „Protėvių takais“, pristatyta 
instaliacija „Protėviams atminti“ 
ir paroda „Sibiro sielos“. „Gydytojų 
žinios“ yra rašiusios apie Varnupių 
piliakalnio menininko sukurtą 

akmenų instaliaciją, skirtą žymios 
pasaulinės reikšmės archeologės 
Marijos Gimbutienės gimimo 
100-mečiui. Mokslininkas apie 
ją daug pasakojo ir šioje savo 
paskaitoje, vykusioje Lietuvos 
medicinos bibliotekoje.

Dabar A. Plioplys dirba su gar-
siuoju Voiničiaus rankraščiu – pa-
slaptinga knyga, parašyta maž-
daug prieš 500  metų nežinomo 
autoriaus, nežinoma kalba ir neiš-
šifruoto rašto sistema. Šį rankraštį 
iššifruoti bandyta daug kartų, 
tačiau niekam to sėkmingai at-
likti nepavyko. Neretai manoma, 
kad tai mistifikacija  – atsitiktinis 
bereikšmių ženklų kratinys. Ran-
kraštis pavadintas jį atradusio, iš 
Lietuvos kilusio antikvaro Mykolo 
Vilfredo Voiničiaus vardu. Dabar 
rankraštis saugomas Jeilio uni-
versiteto retų knygų bibliotekoje. 
A. Plioplys šį rankraštį analizuoja, 
visuomenei pristatė savo įžvalgas. 
Anot jo, rankraštis suteikė įkvėpi-
mą ir idėjų neuromeno krypties 
kūrybai.

„Gydytojų žinių“ informacija.

naudojami mano paties sme-
genų magnetinio branduolinio 
rezonanso tomografijos ir elek-
troencefalogramos vaizdai yra 
susipynę ir persidengę. Būtent iš 
tokio ir panašaus neuronų tinklo 
sudėtingumo ir atsiranda mūsų 
žodžiai, mintys ir darbai“,  – savo 
kūrybos esmę aiškino mokslinin-
kas ir menininkas dr. A. Plioplys.

Į vieną darbą jis įtraukia net ir 
daug skirtingų nuotraukų, kurias 
keičia ir taip sukuria naują vaizdą. 
„Bandau meniškai pažvelgti į 
mąstymo ir sąmonės ištakas. Kaip 
mes suvokiame save ir kitus, kaip 
atsiranda socialiniai santykiai, iš 
kur atsirado įvairios kultūros ir 
civilizacijos? Paprastai tariant, per 
meną bandau surasti atsakymus 
į šiuos mūsų būties klausimus“, – 
teigė A. Plioplys. Jis ne kartą yra 

išsakęs mintį, kad „menas yra 
mano sielos dalis“.

„Gimiau Kanadoje, Toronte, 
lietuvių emigrantų šeimoje. Tė-
vas kilęs iš Plioplių kaimo (da-
bar Kazlų Rūdos savivaldybė), 
motina – iš Plungės. Vėliau tėvai 
persikraustė į JAV, Čikagą. Augau 
kartu su jaunesne sesute Ra-
mute, kuri prieš pat pasirodant 
vakcinai susirgo poliomielitu, 
visą gyvenimą ji sunkiai vaikščio-
jo. Matyt, todėl apsisprendžiau 
domėtis neurologija. Tėvai nie-
kada nenorėjo gyventi Kanadoje. 
Anot jų, visa šeima būtinai turėjo 
sugrįžti gyventi į savo šalį, tėvai 
tikėjo, kad nuo sovietinės oku-
pacijos Lietuva išsivaduos daug 
greičiau. Kai augome, nė vieno 
žodžio nemokėjome angliškai. 
Su pagyrimu baigiau vidurinę 
mokyklą, studijavau universitete. 
Menu susidomėjau dar vaikystė-
je. Mano vienas draugas buvo 
dvejais metais už mane vyres-
nis. Jis buvo chuliganas, nuolat 
išdykavo, keldavo bėdų tėvams. 
14-os metų jau turėjo motociklą 
ir mane vežiodavo po Torontą. Iš 




