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Ðio þmogaus charakteryje susipynæs pragmatizmas ir neribota fantazija, nauja forma ir meniðka prigimtis. Viso to
visuma, surinkta á vienà, labai subtiliai ir neákyriai atsispindi meno darbuose. Spalvos ir erdvë. Kaþkas paslëpta
gi liau, pa dë ta taip, kad kiek vie nas, su sto jæs prie
dr. A. Plioplio paveikslø, randa savo mintis, supratimus, o
uþkrëstas neþinojimo, kas ið tiesø ten yra – gráþta vël. O
ten – gamtovaizdis, gal architektûrinis momentas, supintas su neurologija ir spalva, verèiantis patikëti, jog ið tikrøjø visas pasaulis yra tik maþø atomø ir neuronø raizgalynë,
o mes kitoje paveikslo pusëje – tik maþa dalis supanèios visatos. Paþintá su vienu garsiausiø lietuviø iðeivijos daktarø
neurologø, Kanados karaliðkosios gydytojø ir chirurgø
kolegijos nariu Audriumi Pliopliu galima priskirti prie iðskirtiniø gyvenimo susitikimø. Darboholikas, konkretus,
eruditas, skvarbaus proto, ið prigimties – lyderis, bet kartu
ir labai draugiðkas dr. A. Plioplys, daugiau nei trisdeðimt
metø skyræs neurologijai, tuo pat metu sugebëjo tapti pro-

A. Plioplys su þmona Sigita

fe sio na liu me ni nin ku.
Labai sunku atskirti medicinà nuo meno. Kiekvienoje ið ðiø dviejø srièiø pasiekimai yra milþiniðki. Bet vargu ar jie
bûtø buvæ tokie dideli,
jei gu ne pa pil do mai
ákvëpti skirtingø emocijø ir iðgyvenimø.
A. Plioplys gimë Toronte, Kanadoje, su pagyrimu baigë vidurinæ
mokyklà, studijavo fizikà ir chemijà, 1975 meA. Plioplys
tais sëkmingai baigë Èikagos universiteto Pritzkerio medicinos mokyklà, kuri tuo metu buvo pripaþinta
antra geriausia Jungtiniø Amerikos Valstijø medicinos
mokyklø. Rezidentûrà atliko Viskonsino universitete Medisone ir Mayo klinikoje. Laimëjæs Kanados medicininiø tyrimø tarybos stipendijà, dvejus metus staþavosi Kvebeko
miesto Lavalo universitete neuroimunologijos srityje. Po
rezidentûros trejus metus dirbo gydytoju neurologu ir neurologijos mokslø tyrinëtoju Toronto serganèiø vaikø ligoninëje.
Menininkas ir daktaras neurologas Audrius Plioplys
su þmona Sigita Plioplys, vaikø psichiatre, besispecializuojanèia vaikø neuropsichiatrijos srityje Èikagos „Children’s Memorial“ ligoninëje, uþaugino dvi dukras – Mildà
ir Auðrinæ. Visa tai – tik pavirðutiniðki biografijos momentai. Godþiai gerdamas kiekvienà gyvenimo akimirkà, daktaras vengia ásitraukti á nereikðmingus pokalbius. Norint
susitarti dël interviu, reikia nurodyti, apie kà bus kalbama.
Tad ðá interviu galima vadinti iðskirtiniu, Lietuvos skaitytojui pristatanèiu vienà garsiausiø iðeivijos lietuviø, daktarà neurologà ir menininkà Audriø Plioplá.
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– Gerbiamas daktare, pradëkime nuo medicinos, kodël
jà pasirinkote?
– Ilga istorija (susimàsto). Bûdamas gimnazistu, pradëjau domëtis gamtos mokslais. Norëjau suprasti, ið kur yra
kilusi atomø visuma ir kur yra visatos pradþia. Todël nutariau studijuoti atominæ fizikà, kuri tuo metu buvo gana
naujas mokslas. Visai nesupratau, kodël, bûnant antrame
Èikagos universiteto kurse, man tapo privaloma lankyti
biologijos paskaitas. Visi mokslai buvo ádomûs, bet biologija að tikrai nesidomëjau. Man paaiðkino, kad, jeigu neiðklausysiu biologijos kurso, negausiu bakalauro diplomo.
Tada jau negerai, galvoju, kaip að studijuosiu ketverius
metus ir negausiu diplomo? Taigi, pradëjau lankyti biologijos paskaitas ir patekau pas jaunà, energingà dëstytojà,
kuris tais metais laimëjo geriausio Èikagos universiteto
dëstytojo titulà. Jo paskaitos buvo ádomios. Nebuvo në vieno studento, kuris nebûtø su didþiausiu susidomëjimu jo
klausæs. Dëstytojas puikiai iðmanë dëstomà kursà, kartu
mokëjo já labai netradiciðkai pateikti. Buvo ekspresyvus ir
energingas, dëstydamas paskaità kartais net uþðokdavo ir
ant stalo. Kai jis pradëjo kalbëti apie nervø sistemà, neuronø veiklà, kaip ið làsteliø atsiranda þmonës ir mûsø sàmonë, susimàsèiau: „Bet juk tai daug ádomiau nei atomø fizika. Tai – þmogus.“ Ádomiausia, kad bakalauro laipsnio diplomo Èikagos universitete taip ir neágijau, kadangi pabaigiau visus reikalingus universiteto kursus per trejus metus.
Ðis faktas tapo unikaliu Èikagos universiteto istorijoje. Paprastai studentai baigdavo ketveriø metø studijas ir tik tada
stodavo á medicinos mokyklà. Pastudijavæs stojimo reikalavimø ástatymus, viskà padariau teisingai per trejus metus. Mano dukros ðiuo klausimu juokauja, jog tëvas, visai
kaip Bilas Gates („Microsoft“ kompanijos steigëjas.
Red.), „iðkrito“ nebaigæs universiteto, nes neágijo diplomo.
– Metëte fizikà?
– Ne, nemeèiau. Pabaigiau tà kursà, bet supratau, jog fizika man nëra tokia ádomi, daug ádomiau – neurobiologija.
Tada iðkilo labai rimtas klausimas – kà pasirinkti: ar siekti
neurobiologijos daktarato laipsnio, ar pasukti sunkesniu ir
ilgesniu keliu á medicinà ir neurologijà. Pasirinkau sunkesná kelià, kadangi supratau, kad tik bûdamas gydytoju að galësiu vykdyti neurobiologinius laboratorinius tyrinëjimus
ir tuo paèiu metu, gydydamas pacientus su kognityviniais
sutrikimais, turësiu galimybæ atverti klinikinius þmogaus
centrinës nervø sistemos tyrinëjimo kelius.
– Kiek metø mokëtës?
– Palauk, turiu suskaièiuoti. Treji metai – Èikagos universitete, ketveri metai – Èikagos universiteto medicinos
mokykloje, metai – internatûroje, treji metai – Mayo klinikoje, dvejus metus Toronte (Kanada) studijavau vaikø
neurologijà ir dar dvejus metus atlikau neurologinius tyrinëjimus Kanados Kvebeko mieste. Ið viso – penkiolika
metø studijø. Po jø gavau rimtà darbà, bet visà tà laikà nemeèiau meno. Menas ëjo ðalia.
– Kaip atsirado menas?
– Meno liga uþsikrëèiau dar vaikystëje, kai augau Toronte (Kanada). Mano tëvai buvo II pasaulinio karo imigrantai, tiksliau, pabëgëliai nuo Stalino represijø. Augau labai lietuviðkoje aplinkoje. Pamenu, jog, nuëjæs á pirmà kla82

sæ, visai nemokëjau anglø kalbos. Tëvai nesiekë manæs to
iðmokyti, tikëjosi gráþti á Lietuvà. Taèiau èia, imigracijoje,
siekë, kad dalyvauèiau bet kokioje lietuviðkoje veikloje.
Nelabai didelá pasirinkimà turëjau: arba ðokti tautinius ðokius, arba dainuoti. Dainuoti neturiu balso, o ðokti visiðkai
netraukë. Buvau to amþiaus, kai mergaitë atrodë kaip kaþkoks nesuprantamas dalykas, o dar su ja reikëjo ðokti (juokiasi). Man tada buvo devyneri. Algio Èesëko, su kuriuo
susitikau dainuodamas lietuviø chore, keleriais metais vyresnio bièiulio, dëka susidomëjau tapyba. Ið tikrøjø jis buvo labai iðdykæs ir prastai mokësi, tikras chuliganas. Jo tëvai susirûpino jo elgesiu ir nuvarë já á vasaros meno mokyklà, kad tik kuo rimtesniu uþsiimtø. Tuo laiku motociklo
jis dar neturëjo, bet vëliau atsirado motociklas ir menas
dingo. Tà vasarà, kai jis buvo meno mokykloje, já aplankydavau ir vis þiûrëdavau, kaip jis tapo aliejiniais daþais. Tai
man buvo labai ádomu. Ðis susidomëjimas atsiskleidë tik
medicinos mokykloje.
– Negalvojote karjeros siekti meno srityje?
– Per tuos ketverius metus, kuriuos praleidau medicinos mokykloje, pajutau didþiulá potrauká menui. Dar tada
pradëjau kurti tai, kà ðiandien galite pamatyti.
– Kaip tëvai reagavo á Jûsø visus tuos dvasinius ieðkojimus?
– Tëvas tada jau buvo miræs, o ar mama nervinosi dël
to, net neþinau, o gal pamirðau (juokiasi).
– Ar niekada negalvojote, jog be reikalo tiek metø
praleidote studijuodamas medicinà, kai galëjote tiesiog
kurti?
– Taip, tuo metu turëjau ávairiø minèiø ir svajoniø, bet
draugai mane vis dëlto ákalbëjo baigti internatûrà. Medicinà palikau ið karto po internatûros. Kaip internas, að gaudavau nepaprastai maþà algà, bet labai taupydamas sugebëjau ðiek tiek sukaupti ateièiai ir po to trejus metus skirti tik
menui. Tai buvo ilgas ir labai rimtas laikotarpis. Medicina
liko nuoðalyje. Jau tada pradëjau rengti parodas, atsirado
naujø darbø ir ieðkojimø. Tuo paèiu metu pradëjau studijuoti M. K. Èiurlionio kûrybà, nagrinëti jo istorijà, paraðiau keletà straipsniø apie mano istorinius atradimus ðioje
srityje. Taèiau kiek vëliau nutiko keli dalykai, privertæ mane permàstyti savo gyvenimà. Pirmiausia pasibaigë mano
sutaupyti pinigai ir nebebuvo uþ kà gyventi, reikëjo galvoti, kà daryti, antra – pajutau didþiulá kaltës jausmà, jog, turëdamas puikø iðsilavinimà, neiðnaudoju galimybiø. Grauþatis privertë paraðyti laiðkà profesoriams neurologams
Mayo klinikoje, kurioje atlikau staþuotæ studijø metais, laimëjæs nacionaliná medicinos studentø konkursà smegenø
insulto tema. Mayo klinikos profesoriai mane puikiai prisi-
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minë ir be jokio konkurso priëmë á neurologijos rezidentûrà garsiausioje Amerikoje (jeigu ne visame pasaulyje) ligoninëje. Bûtent tada, kai pradëjau dirbti Mayo klinikoje,
manyje ávyko lûþis – netikëtai supratau, jog neprivalau meno atskirti nuo mediko specialybës. Tuos dalykus galima
savitai sujungti á vienà, tai nëra du skirtingi pasauliai. Taip
á menà átraukiau neurobiologinius klausimus. Nuo tada jau
trisdeðimt metø kuriu savo neokonceptualø menà. Manyje
atsirado harmonija, susijungë dvi mano svarbiausios aistros – menas ir medicina.
– Kas Jûsø darbe buvo ádomiausia, o kas ne?
– Darbas Mayo klinikoje ið pradþiø man labai patiko,
bet vëliau pradëjau nusivilti, nes á ðià klinikà, kaip á labiausiai autoritetingà ligoninæ Amerikoje, kreipësi daug pacientø su neaiðkiomis neurologinëmis diagnozëmis. Tarp
jø buvo daug apsimetanèiø pacientø, norinèiø gauti darbo
ir draudimo kompensacijas arba laimëti bylas teismuose.
Kartais tokie pacientai sàmoningai apsimeta sergà, neretai
ir psichologiðkai patiki, jog serga, nors ið tikrøjø yra sveiki. Tai man nebuvo ádomu. Kita problema – Mayo klinikoje buvo praktikuojama, nesakau, jog 100 % atvejø, palaikyti ligoniø gyvybæ bet kokia kaina, negalvojant apie tø
pacientø gyvenimo kokybæ. Þmonëms, patyrusiems daug
smegenø infarktø su vos veikianèia ðirdimi, reanimacijos
palatoje yra bandoma palaikyti gyvybæ moderniais aparatais ir agresyviausiomis priemonëmis, kai kad bûtø teisingiau paprasèiausiai leisti þmogui numirti. Todël kai po deðimto smegenø infarkto manæs klausia, kà toliau reikëtø
daryti, að visada atsakau: „Duokite þmogui ramiai numirti.“
– Kaip Jûs pakrypote á vaikø neurologijà?
– Tuo paèiu metu Mayo klinikoje atsirado galimybë artimiau susipaþinti su klinikine vaikø neurologija ir lankyti
seminarus. Vaikai tikrai nesimuliuoja arba tai daro labai
labai retai ir visai dël kitø psichologiniø prieþasèiø. Taigi
vël man iðkilo klausimas – palauk, galvoju, èia visai kas kita. Vaikai turi daug didesná ávairiø neurologiniø ligø skaièiø nei suaugusieji, o kad gydytojas neurologas gerai suvoktø nervø sistemos vystymàsi ir regresijà, turi gerai suprasti vaikø nervø sistemos sutrikimus. Man tai pasirodë
daug ádomiau nei suaugusiøjø neurologija. Be to, pajutau
didesnæ savo darbo prasmæ – galiu iðgydyti sunkias ligas ir

padëti maþam vaikeliui, kurio gyvenimas dar prieð akis.
Pediatrijos specialistas gali paveikti visà þmogaus gyvenimà, o ne tik keleriais metais prailginti egzistencijà gilioje
senatvëje. Tai buvo man didþiulë motyvacija ir mano darbo prasmë. Taip patekau á vaikø neurologijà, taèiau ðiam
darbui Mayo klinika Roèesterio miestelyje nebuvo gera
vieta.
– Pakëlëte sparnus, kur?
– Atgal á Torontà, kur tuo metu buvo geriausia vaikø
neurologijos studijø programa Ðiaurës Amerikoje. Ten
baigiau vaikø neurologijos rezidentûrà ir vëliau trejus metus dirbau neurologu ir neurobiologijos tyrinëtoju. Prieð
22-jus metus gráþæs á Èikagà, tæsiau intensyvø klinikiná ir
moksliná darbà vaikø neurologijos srityje. Taip pat organizavau specializuotas klinikinës neurologijos programas,
tokias kaip Alzheimerio diagnostikos, gydymo ir tyrimø
centrà. Prieð trejus metus dël sveikatos problemø turëjau
baigti savo neurologijos darbà.
– Daug metø skyrëte autizmo tyrinëjimams ir gydymui?
– Moksliniame gyvenime domëjausi autizmo ir Alzheimerio ligø tyrinëjimais, diagnostika ir gydymu. Toronto universitete ákûriau neurologijos moksliniø tyrimø laboratorijà, kurioje tyrinëjau vaikø centrinës nervø sistemos
susirgimø prieþastis, ir jau vykdomà autizmo diagnostikos
ir gydymo programà. Tyrinëjau imunologiniø veiksniø átakà autizmo iðsivystymui, pasiûliau keletà autizmo gydymo
metodø.
– Jûsø ákurta Alzheimerio ligos tyrimø laboratorija
Èikagoje veikia iki ðiø dienø?
– Taip. 1990 metais gráþæs á Èikagà ákûriau Alzheimerio ligos tyrimø laboratorijà, kurioje tyrinëjau uþdegiminius procesus, galimai turinèias átakos ðiai ligai atsirasti
prieþastis. Bûdamas Ilinojaus universiteto Neurologijos
departamento profesoriaus asistentu, ákûriau ir vadovavau
Alzheimerio ligos klinikoms Michael Reese ir Mercy ligoninëse Èikagoje. Be viso to, Mercy ligoninëje sukûriau ir
vykdþiau lëtinio nuovargio sindromo diagnostikos ir gydymo programà, kuri tapo vienintele Èikagoje, kuriai per
deðimties gyvavimo metø moksliniams tyrimams buvo dotuota daugiau nei 2 milijonai doleriø, dël to buvo parengti
25 moksliniai straipsniai ir praneðimai.
– Taèiau didþiàjà savo karjeros dalá vis dëlto skyrëte
vaikams, sergantiems cerebriniu paralyþiumi?
– Daugiau nei dvideðimt metø paskyriau cerebriniu paralyþiumi sergantiems vaikams ir jaunimui gydyti. Vadovavau septynioms specializuotoms pediatrinës slaugos klinikoms Èikagoje. Padedant aukðtos kvalifikacijos medicinos seserims ir slaugëms, ðios klinikos pasiekë vienà geriausiø pasaulyje ligoniø su cerebriniu paralyþiumi iðgyvenimo rodikliø, kurie buvo paskelbti keliuose straipsniuose
ir net pateikti K. Swaimano knygoje „Vaikø neurologija:
principai bei praktika“, kuri laikoma pediatrinës neurologijos Biblija. Ðie tyrimø rezultatai buvo cituoti moksliniuose þurnaluose: „New England Journal of Medicine“,
JAV nacionalinës mokslø akademijos þurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ ir „New York
Times“.
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– Valstybë negailëjo subsidijø Jûsø moksliniams darbams?
– Esu laimëjæs 10 moksliniø tyrimø subsidijø, siekianèiø 2,8 milijono JAV doleriø. Sukûriau kvëpavimo terapijos programà, padedanèià vaikams, sergantiems cerebriniu
paralyþiumi, iðvengti daþnos komplikacijos – plauèiø uþdegimo. Ðis metodas padeda labai sumaþinti sergamumà ta
liga ir prailginti gyvenimo trukmæ bei kokybæ. Buvau ðios
terapijos pradininkas, ágyvendinau gydymo metodà, tapusá
standartiniu gydant vaikø ligoninëse ir intensyvios terapijos skyriuose visoje Ðiaurës Amerikoje. Ið viso esu paraðæs
75 mokslinius straipsnius, parengiau 62 referatus ir daugiau nei 100 praneðimø medicinos darbuotojams.
– Lietuviðka pavardë atsirado ir nusipelniusiøjø
mokslui sàraðe?
– Tapau Amerikos medicinos direktoriø asociacijos
padalinio, Pediatrijos ilgalaikës prieþiûros komiteto ákûrëju ir valdybos pirmininku, vizituojanèiu neurologijos profesoriumi Ðvedijos, Meksikos, Jordanijos ir Lietuvos
mokslo ir gydymo ástaigose, 14 medicinos þurnalø recenzentu, Moksliniø tyrimø paraiðkø vertinimo komisijos prie
JAV nacionalinio sveikatos instituto ir kitø departamentø
nariu.
– Grimzdote vis giliau á medicinà. Ar liko laiko kurti,
rengti parodas?
– Laiko visada trûko viskam, bet ne menui. Apie visas
dabartines meno parodas ir istorinius projektus tikslià infor ma ci jà ga li ma ras ti ma no tin kla la py je
www.plioplys.com. Didþiausia mano paroda ávyko prieð
metus „Beverly Art“ centre, Èikagoje. „Mindscapes“ parodoje mano darbai buvo uþëmæ 400 pëdø ilgio sienø erdvæ – tai muziejaus dydis. Naujausiø darbø cikle „Memory“
bandþiau parodyti, kad dalis mûsø praeities atsiminimø nejuèia keièiasi realybëje ir laike. Ðis ciklas yra lyg mano senø darbø virtimas naujais. Toliau analizuodamas klausimà, kur ið tikrøjø yra kaupiama mûsø atmintis ir prisiminimai, sukûriau ciklà „Chromadynamics“. Ðiø metø sausio
pradþioje Mièigano mieste „Lubeznik“ menø centre buvo
eksponuota instaliacija „Informatika“, vaizduojanti þmogaus nervø sistemà. Sienø ir lubø erdvëje buvo iðdëliota
daugiau kaip 1500 skirtingø formø neuronø atvaizdø. Tai
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uþëmë 760 kvadratiniø pëdø sienos ir 400 kvadratiniø pëdø
lubø.
– Sëkmingai klostantis meninei karjerai surengëte
31 individualià parodà, kas vien tik menininkui bûtø labai didelis pasiekimas.
– Pirmoji individuali paroda „Prasmë“ buvo surengta
1978 metais Vaðingtono menø centre, vëliau mano darbai
buvo eksponuojami ávairiose meno galerijose, privaèiose
kolekcijose JAV ir Europoje, átraukti á 84 tarptautiniø parodø katalogus.
– Kà Jûs kuriate?
– Kuriu neokonceptualø menà, kuriame moderniomis
vizualinëmis technologijomis bandau nagrinëti sàmonës ir
màstymo klausimus. Tai apibûdina mus, þmones, kaip homo sapiens. Kaip ir þmogaus smegenys, mano darbai taip
pat yra daugiasluoksniai. Komponuoju ávairias nuotraukas, neuronø làsteliø pieðinius ir savo paties elektroencefalogramø ir smegenø MRI vaizdus. Naudoju ne tik fizines
smegenø nuotraukas, bet ir vaizdus, parodanèius smegenø
funkcijà. Tada parenku spalvà ar deriná spalvø, kad sukurèiau emociná vaizdiniø efektà.
– Tai, kà darote, yra niekur nematyta ir unikalu. Ið
kur Jûs semiatës tokiø idëjø?
– Turiu kurti, nes tai yra dalis mano sielos. Kai kûryba
pavirsta gyvenimu, nereikia ið niekur semtis papildomø
impulsø ar idëjø. Að neieðkau ákvëpimo, já visada turiu.
Mano galvoje tiek daug meniniø projektø, kad visai neturiu laiko nedirbti. Jeigu vienas darbas uþkliûva, imuosi kito, o po to vël gráþtu prie to paties ir pabaigiu. Turiu per
daug minèiø (kvatoja).
– 2011 metais Balzeko lietuviø kultûros muziejus Jus
iðrinko „Metø þmogumi“ uþ viso gyvenimo nuopelnus
medicinoje ir dailëje. Taèiau esate aktyvus ir lietuviø
bendruomenëje, tai parodë paskutinis Jûsø projektas
„Viltis ir dvasia“.
– Neþinau, ar galima sakyti, kad esu aktyvus lietuviø
bendruomenës narys, bet kadangi augau lietuviðkoje ðeimoje, þinojau daug apie Stalino represijas ir mintis surengti tam skirtà parodà buvo viena tø, kurios sukosi mano galvoje. Mano ðeimoje buvo tremtiniø, kurie sugebëjo iðgyventi ir gráþti á Lietuvà, ir tokiø, kurie mirë Sibire. Todël gimë paroda „Viltis ir dvasia“. Visà laikà jauèiau begalinæ
nelygybæ tarp to, kaip pasaulis ávertino Hitlerio darbelius,
ir kad pasaulis Stalino represijø visai netraktuoja kaip genocido. Augau Ðiaurës Amerikoje ir supratau, jog Ameri-
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kos þmonës, net ir lietuviø kilmës, labai maþai arba visiðkai
nieko neþino apie Stalino trëmimus ir þudymus. Tad turëdamas daugiau laiko, juolab kad 2011 metais buvo minima
70 metø trëmimø á Sibirà sukaktis, pasitaræ su S. Balzeku,
nutariau surengti tokià parodà.
– Ðioje parodoje yra daug unikaliø eksponatø. Ið kur
juos gavote?
– Ið ávairiø vietø. Èia eksponuojami istoriniai plakatai
ið Vilniaus genocido muziejaus, originalûs buvusiø tremtiniø laiðkai ir nuotraukos, maþa dalelë mano ðeimos prisiminimø ið Sibiro. Didþioji dalis eksponatø yra kunigo Juozo Prunskio surinkta medþiaga, kurià jis sukaupë bûdamas
laikraðèio „Draugas“ (seniausias iðeivijoje leidþiamas
dienraðtis. Red.) redaktoriumi. Jis praðë laikraðèio skaitytojø, kad siøstø bet kokià turimà medþiagà apie Sibirà, ir
ðie siuntë ið viso laisvojo pasaulio.1981 metais Èikagoje
panaudojæs turimà medþiagà, kunigas J. Prunskis iðleido
knygà „Lietuviai Sibire“. Po jo mirties visa originali knygos medþiaga, daugiausia laiðkai ir nuotraukos, buvo dingusi. Taèiau mes nuosekliai jos ieðkojome, tikëjomës, kad
gal ne viskas buvo sunaikinta, kol galiausiai Lituanistikos
tyrimø ir studijø archyvuose, Jaunimo centre Èikagoje radome dvi dëþes. Teko visus laiðkus ir nuotraukas perþiûrëti, perskaityti ir susisteminti. Taèiau þiûrëdamas á kunigo
J. Prunskio knygà ir rastà medþiagà, suprantu, jog tose dëþëse yra tik ketvirtis knygoje naudotos medþiagos. Neaiðku, kur yra likusi. Prie ðios parodos prijungiau dar ir vaikø
meno parodà „Kà mano tëvai pasakojo apie Sibirà“. Amerikoje gyvenantys lietuviø tautybës vaikai þino apie Hitlerá, bet neþino apie Stalinà, tad vaikams buvo pasiûlyta pakalbëti su tëvais ar seneliais ir apie tai sukurti meno darbà.
Darbai buvo premijuoti, o atsiøsta daugiau nei penkiasdeðimt paveikslëliø. Prie viso to prijungëme fotografijas
a. a. Juozo Kazlausko, kuris, bûdamas vienas pirmøjø nepriklausomos Lietuvos fotografø, keliavo po Sibire esanèias vietas, kur gyveno lietuviø tremtiniai. Ði paroda buvo
plaèiai apraðoma amerikietiðkoje spaudoje. Vadinasi, informacija sujaudino.
– Gal buvo ir kitø inspiracijø, padëjusiø gilintis á Sibiro tremtiniø temà?
– Nuo tada, kai pradëjome dirbti prie parodos medþiagos, ávyko trys dideli ir esminiai ávykiai, susijæ su Stalino
trëmimais. Pirma, iðeivijos lietuvë raðytoja Rûta Ðepetys
2011 metø balandþio mënesá iðleido knygà „Between
shades and gray“ (Tarp pilkø debesø. Red.), kurioje apraðo
paauglës mergaitës tremtá ir gyvenimà Sibire. Knyga tapo
„New York Times“ bestseleriu, o autorë iki dabar keliauja
po daugelá pasaulio ðaliø ir pristatinëja knygà, iðverstà á
dvideðimt keturias kalbas. Antra, Yale universiteto istorijos profesorius Timothy Snyder paraðë knygà „Blood-

lands: Europe Between Hitler and Stalin“ (Kraujo kraðtai:
Europa tarp Hitlerio ir Stalino. Red.), kurioje lygina Stalino ir Hitlerio padarytà þalà þmonijai. Ði knyga, kuri buvo
iðspausdinta 2010 metu pabaigoje, laimëjo daug apdovanojimø ir pelnë Metø knygos titulà. Dþiugu, kad Amerikos
istorikai pradëjo domëtis ðiuo sudëtingu klausimu. Tai atvers platesná kitatauèiø suvokimà apie Rytø Europos tautø
iðgyvenimus ir juos iðtikusias tragedijas. Ir treèia – tai kino
juosta, sukurta 2010 metais Holivudo reþisieriaus Peter
Weir „The way back“ (Kelias atgal. Red.), tapusi pirmu filmu, pavaizdavusiu Stalino represijas Rytø Europoje ir Rusijoje. O kiek Holivudas sukûrë filmø apie Hitlerá ir holokaustà? Kiekvienas ið èia iðvardytø bandëme apie Stalino
nusikaltimus kalbëti ið savo perspektyvos, savojo taðko ir
remtis tuo, kà galëjome pasiekti, tad, kaip sako amerikieèiai – „að esu geroje kompanijoje“ (juokiasi).
– Lieka viltis, jog þmonija susigaudys neteisybëje.
– Niekada nereikia nustoti tikëti, dirbti. Svarbu klausyti savo ðirdies, o ne bandyti prisitaikyti prie kitø. Ir bloguose dalykuose galima áþiûrëti kaþkà pozityvaus. Pavyzdþiui, tremèiai skirta paroda „Viltis ir dvasia“ buvo pasirinkta neatsitiktinai. Nenorëjome akcentuoti mirties ar
kankinimo, norëjome parodyti ðviesesnius dalykus – daugelis tremtiniø iðgyveno ir nemirë Sibire. Ið mano giminës
iðtrëmë aðtuonis, septyni gráþo ir tik vienas mirë. Vadinasi,
þmonës galëjo Sibirà, kanèià ir tremtá iðkæsti, nes jø dvasia
ir noras gyventi padëjo tai atlaikyti. Po daugelio deðimtmeèiø ta pati dvasia atgimë dainuojanèios revoliucijos sàlygomis. Planuoju, jog naudojant internetà ði paroda bus prieinama visam pasauliui. Dabar rûpinuosi tuo.
Daktaro ir menininko Audriaus Plioplio gyvenimas –
amþina aistra medicinai ir menui. Tapæs neurologu, bet
nebaigæs jokiø specialiø meno studijø, jis surengë nemaþai
savo kûrybos parodø, kurias kritikai ávertino palankiai.
Studijuodamas þymaus lietuviø dailininko ir kompozitoriaus M. K. Èiurlionio darbus, padarë keletà originaliø istoriniø atradimø, kurie vëliau buvo iðspausdinti jo knygoje
„Èiurlionis: Mintys / Thoughts“. A. Plioplio meno kûriniai
yra nuolatinë, metaforinë sàmonës ir minèiø proceso analizë. Siekdamas ákûnyti savo vizijà, menininkas taikë ávairias technikas: lauko instaliacijas, fotografijà, darbus ant
popieriaus, garso ir miðrios technikos instaliacijas. Kurdamas didelio formato nuotraukas ant drobës, pastaraisiais metais A. Plioplys pradëjo naudoti skaitmeninæ technologijà. Daktaro meno kûriniai yra vizualiai patrauklûs,
taèiau jø esmæ sudaro paslëptos sàvokos, ákûnijusios autoriaus sugebëjimà perkelti neurobiologiniø tyrimø rezultatus ant drobës, taip sujungiant neurologijos mokslà su menu.
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