Asmenybës portretas

Audriaus Plioplio vizualinë metafora

Gydytojas, menininkas, mokslininkas, straipsniø autorius... Ar visa tai gali iðsitekti viename asmenyje? Pasirodo, gali. Toks yra dr. Audrius Plioplys, vienas þinomø JAV
neurologø, daug metø dirbæs vaikø neurologijos srityje,
daugelio svarbiø nacionaliniø moksliniø tyrimø vadovas,
moksliniø straipsniø ir teziø autorius, su mokslinëmis paskaitomis dalyvavæs ávairiuose mokslo ir kûrybos simpoziumuose. Taèiau ðá kartà norisi pristatyti A. Plioplá menininkà – konceptualiojo meno kûrëjà.
Kad Audriaus Plioplio darbai iðskirtiniai – pasakys
kiekvienas, nors kartà juos matæs. Nereikia bûti dideliam
meno þinovui, kad tarp daugybës darbø, eksponuojamø
parodoje, atpaþintum ðio savito braiþo autoriaus darbus.
Dþiugu, kad A. Plioplys rado savo kelià, o pastaruoju metu, kaip jis pats sakë, „iðëjæs á pensijà“, gali daugiau laiko
skirti kûrybai.
Kartais þmogus nugyvena visà gyvenimà, bet taip ir
nesuþino, kokiais talentais yra apdovanotas. O kitas
blaðkosi neþinodamas, koká gyvenimo kelià pasirinkti –
já traukia daugybë dalykø. Taip atsitiko ir gydytojui neurologui praktikui bei mokslininkui dr. Audriui Pliopliui.
Nuo pat maþens já traukë menas, bet ádomu buvo iðbandyti save ir medicinos srityje. Taigi pasirinko – bus gydytojas. 1975 m. baigë Èikagos universiteto Pritzker
medicinos mokyklà (University of Chica go Pritzker
School of Medicine), atliko internatûrà Viskonsino universiteto ligoninëje (University of Wisconsin Hospitals)
ir... nutarë eiti meno keliu. Trejiems metams iðvaþiavo á
Vaðingtonà, kur pasinërë á savarankiðkas meno studijas,
lankë muziejus, intensyviai kûrë. 1978 m. Amerikos sostinës „Washington Project for the Arts“ galerijoje surengë savo pirmàjà asmeninæ parodà, kurioje pateikë skulptûros darbus ir ðviesos bei garso instaliacijas. Paroda sulaukë pasisekimo, apie jaunàjá menininkà raðë sostinës
laikraðèiai, jo darbai buvo giriami. Taèiau realybë atvërë
akis – ið meno Amerikoje nepragyvensi. Kankino ir kita
mintis. A. Plioplys vis daþniau pagalvodavo ne tik apie
gydytojo praktiko darbà, bet ir apie norà pratæsti mokslinius tyrinëjimus, kuriuos buvo pradëjæs dar studijuodamas universitete. Suvokæs mediko ir mokslininko paðaukimo svarbà, gráþo á fundamentaliosios medicinos sritá.
Gavæs Nacionalinio sveikatos instituto (National Institutes of Health) dotacijà (Grant) A. Plioplys paniro á
mokslo pasaulá – pasiðventë neurologijai ir neurobiolo164

giniams tyrimams, tuo paèiu metu dirbo ir gydytoju
praktiku.
A. Plioplys meno pasaulio neapleido: gilinosi á meno
paslaptis, ieðkojo savo raiðkos bûdø. Bûta ávairiø kûrybiniø laikotarpiø: ir „juodasis“, ir „veidrodinis“, ir „instaliacinis“. Tai – savæs iðbandymo, ieðkojimø ir atradimø kelias.
Visa tai tæsësi tol, kol devintojo deðimtmeèio pabaigoje
susiliejo dvi svarbios jo veiklos sritys – medicina ir menas
(atrodytø, du visiðkai skirtingi dalykai). Gydytojà neurologà, mokslininkà A. Plioplá domino viskas, kas vyksta þmogaus smegenyse. Jis vis labiau pasinerdavo á màstymo problematikà. Kaip mokslininkui jam buvo ádomu suprasti
þmogaus smegenø veikimo principus, suvokti, kaip atskirø
neuronø veikla perauga á tokius sudëtingus dalykus kaip
sàvokos, mintys, màstymas. Menininko objektu tapo màstymas, galvojimas, gimë noras visa tai pavaizduoti drobëje. Tam procesui perteikti jis pasitelkë elektroencefalogramø kreives, vëliau ir magnetinio rezonanso nuotraukas.
Taigi ir gydytojo praktikoje, ir moksliniame darbe, ir mene
já domino smegenø veikla. Vienas po kito gimë ciklai:
„Neurotheology“ (2000 m.), „Thoughts from Under a
Rock“ (2003 m.), „Symphonic Thoughts“ (2005 m.).
Visa tai atëjo ne ið karto, brendo. Tam prireikë daugelio
metø ieðkojimo ir triûso. Ir ðtai, ðiø metø pavasará dailininkas pakvietë á naujo ciklo „Emergence“ (2008 m.) parodos
pristatymà Ilinojaus technikos institute (Illinois Institute of
Technology). Paroda atidaryta Kemper meno galerijoje,
Paul. V. Galvin bibliotekoje. Ðis ciklas – tai tarsi atsigavimas, pakilimas ið po sunkiø gyvenimo dienø – persirgtos
ligos, dalinio regëjimo praradimo, sesers Ramutës (taip pat
savitos menininkës) ankstyvos mirties.
Ádomu, kad parodos organizatoriai, pakvietæ autoriø
dviem mënesiams, tuoj po atidarymo papraðë sutikimo dar
6 mënesiams pratæsti parodà.
Jaukioje salëje – spalvingi galvos smegenø elektroencefalogramø kreivëmis ir magnetinio rezonanso nuotraukomis „iðraiþyti“ darbai. Ciklà sudaro 18 darbø. Kaip sako
pats A. Plioplys, kûryba nëra vien laisvalaikio praleidimas,
tai – sunkus, ilgas ir daug kruopðtumo reikalaujantis darbas. Pasak autoriaus, darbai „gimdomi“ ilgai, skausmingai. Ið pradþiø ieðkoma spalvos. Autorius savo darbuose
naudoja ðeðias spalvas: tris pagrindines (raudonà, geltonà,
mëlynà) ir tris papildomas (oranþinæ, þalià, violetinæ). Pas-
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tarosios, kaip þinia, atsiranda maiðant tris pirmàsias spalvas. Ádomus sutapimas – smegenø þievë taip pat turi ðeðis
sluoksnius. Paklausus, ar tiesa, kad spalva netiesiogiai iðduoda autoriaus bûsenà (ankstesni menininko darbai nebu-

vo tokie spalvingi, daþnai juodai-balti), A. Plioplys sakë,
kad apie tai niekada nesusimàstë, taèiau ilgai ieðkodamas ir
dirbdamas suprato, jog kûrinio turinys gali bûti spalvingas
ir tuo paèiu metu prasmingas, gilus.
165

Audriaus Plioplio vizualinë metafora

Aspirations / Contemplation

Becoming / Stroll

Dreams / Explorations

Theory / Information

Ant spalvoto pavirðiaus dedama fotografija. Tai gali
bûti uþfiksuota kelionës akimirka, istorinio statinio vaizdas ar menininko kaþkada darytos instaliacijos nuotrauka.
Autorius turi savo fotonuotraukø archyvà. Pasak autoriaus, nuotraukose uþfiksuotos jo mintys, prisiminimai,
kurie tarsi ateina ið praeities.
Þiûrovas menininko darbe nuotraukos nepamatys – ji retuðuojama, blukinama. Autorius palieka tik jam norimus
fragmentus, detales. Dar vienas sluoksnis – smegenø elektroencefalogramos kreivës ar magnetinio rezonanso nuotraukos
vaizdas. Tai ne kieno nors kito, o paties autoriaus smegenø
struktûros (magnetinio rezonanso) ir smegenø elektrinio aktyvumo (elektroencefalogramos) kreivës. Menininko darbuose jos ne iðtisinës: kartais ilgesnës ar trumpesnës, kartais
nutrûksta ir vël atsiranda, kartais susispietusios grupelëmis.
Audrius Pliopys sako, kad pirmiausia gimsta mintis, o
po to jis ieðko spalvos, nuotraukos ar kokios detalës savo
minèiai, sàvokai, filosofijai iðsakyti. Taip sluoksnis po
sluoksnio kuriamas vaizdas – vizualinë metafora. Sukurtas
vaizdas atspaudþiamas „Hewlett Packard“ raðalo spaus-

dintuvu, naudojant archyvinius, t. y. ilgai iðliekanèius,
aukðèiausios kokybës pigmentinius daþus. Atspaudai daromi ant nerûgðtinio (acid free) popieriaus arba ant ðimtaprocentinës medvilnës drobës.
Apþiûrëjus parodà, gali pasirodyti, kad paskutinis darbø ciklas tarsi kartoja prieð tai darytø ciklø darbus, taèiau
pats menininkas sako, jog nenaudoja medþiagos jos nepakei tæs. Kei èia si kom po zi ci ja, di zai nas, di men si jos.
A. Plioplio darbai nëra medicinos vadovëliø iliustracijos.
Pasitelkæs vizualiná menà, jis dëmesingai perteikia màstymo ir paþinimo procesus.
Konceptualiojo meno pradininkas Sol Le Witt sakë,
kad mintis, net ir neágavusi matomo pavidalo, yra tiek pat
meno kûrinys, kiek ir uþbaigtas daiktas. Ar tai tiesa – tegu
sprendþia þiûrovas. A. Plioplys savo darbuose uþfiksavo
mintá ir átraukia þiûrovà á intelektualiná procesà.
Visus, kas susidomëjo dr. A. Plioplio darbais ir nori
daugiau suþinoti apie jo kûrybà, kvieèiame apsilankyti
tinklalapyje www.plioplys.com

Visi pav. Copyright Audrius V. Plioplys, 2008.

166

Laima Apanavièienë
Èiurlionio galerija
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL

