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PIE!"ANSK# FOTOGRAF YARO M. KUP$O VYSTAVOVAL V%CASTELO SANVITALE

Za parenicu dostal kvalitné talianske víno
Správne vidíme len srdcom, to ostatné je 
o&iam nevidite'né. T(mto Exupéryho mot-
tom sa riadi nielen pri svojej tvorbe, ale aj je 
v oby&ajnom dennom )ivote pie*+ansk( foto-
graf Yaro Kup&o. Iba pred pár d,ami sa vrátil 
z%Parmy, kde na predmestí v Castelo Sanvi-
tale otváral so svojimi talianskymi priate'mi 
v(stavu fotografií. -al*ia sa nachádza v%Tat-
ranskej Lomnici, a%aby ani Pie*+anci nepri*li 
zkrátka, tretia letná Kup&ova prezentácia 
bude v%auguste v%Galérii Fontána. Ur&ite ,ou 
pote*í fajn*mekrov. Yaro vytvoril nádherné 
fotografie na ru&nom papieri tónované zla-
tom. Bude to lahôdka i%pastva pre oko. 

Roden! Ke"mar#an v$ak nechce ni# ur!chli%, 
najskôr sa s&nami podelil o zá"itky z&Talian-
ska. „V!stavu zorganizoval môj dobr! kamarát 
Ninetto Campanini. Je to vitálny a obetav! 
"lovek, ktor! videl moje diela na Slovensku. 
Ve#mi sa mu pá"ili. Následne mi sprostredkoval 
v!stavu fotografií na predmestí Parmy v$Cas-
telo Sanvitale, "o je skôr citadela ako zámok,“ 
za#al svoje rozprávanie Yaro Kup#o.

Do Talianska niesol viac ako dvadsa% snímok 
zo slovenskej prírody a dve ob'úbené fotografie 
Dolomitov z&Talianska. Nech!bali ani tradi#né 
kôpky sena. Na otázku, #i o&jeho v!stave písali 
aj miestne periodiká, autor odpovedá: „Áno, 
videl som v$novinách "lánok o$tom, %e sa chystá 
moja v!stava. Na vernisá%i bol aj redaktor, 
ale ke&%e noviny vy'li a% po mojom odchode, 
"o napísal, to neviem. Ale mám pocit, %e to 
bola asi moja najú%asnej'ia v!stava. Hlavne 
v&aka náv'tevníkom.“ Yara pote$ilo, "e 'udia 
sa "ivo zaujímali o& jeho tvorbu. Do citadely 

stále prichádzali jednotlivci alebo skupinky 
a& ich reakcie boli neuverite'né. „Neustále sa 
ma vypytovali na technológiu v!roby mojich 
diel. To sa dnes u% nevidí. Boli o"arení najmä 
snímkami, na ktor!ch sú nafotené kôpky sena. 
Nevedeli sa na ne vynadíva( a$vyna"udova(. 
Zlo%enie náv'tevníkov bolo pestré. Od mla-
du"kej krásnej Talianky 'tudujúcej %urnalistiku 
v$Lond!ne cez potetovaného a$opirsingované-
ho panká"a a% po dôchodcov.“ Pie$%ansk! fo-
tograf na vernisá"i ponúkal slovenské malé 
pareni#ky a syrové korbá#iky. Talianom chutili. 
Dokonca sa mu za ne aj odv(a#ili. „Jedna pani 
sa pri odchode z$ v!stavy ponúkla parenicou 
a$o$desa( minút sa vrátila s$f#a'ou kvalitného 
vína. Vraj aj ona ma chce pohosti(. To sa mi 
na Slovensku e'te nestalo!“

Yaro bol v&Taliansku doposia' $tyrikrát v&Do-
lomitoch na dovolenke a&$es%krát iba prechá-
dzal cez túto krajinu. „Doteraz som bol len 
medzi Talianmi, ale teraz som bol s$Talianmi! 
Boli ú%asní, nesmierne pohostinní. Mám ve#mi 
rád stredomorskú kuchy)u, tak%e som si pri-

'iel na svoje.“ Popisoval krá'ovské stolovanie, 
ktoré pozostávalo zo $tyroch chodov na obed 
aj na ve#eru. Nezabudol pripomenú%, "e v$et-
ko bolo zhotovené z&kvalitn!ch a&najmä #er-
stv!ch surovín. 

Na otázku, ko'ko dní strávil v&Parme, odpo-
vedal: „V centre Parmy som nakoniec pobudol 
iba jeden ve"er, preto%e ja ve#ké mestá nao-
zaj nemusím. Skôr som sa vy%íval v$men'ích 
meste"kách, kde sme po ve"eroch chodili na 
v!lety. Talianska pohostinnos( mi pripadala 
niekedy a% tro'ku násilná. Ak som sa op!tal 
na nie"o skôr zo zvedavosti, oni to chápali 
ako moje %elanie. No a$ke&%e v$tom okamihu 

nebol na blízku obchod, v$ktorom by spomína-
nú vec zohnali, hne& za"ali obtelefonováva( 
známych, "i to niekde nevideli. Boli ochotní na 
druh! de) zájs( do centra Parmy a$okam%ite to 
kúpi(. A% som sa niekedy cítil trápne.“

Na svojej poslednej náv$teve v&Taliansku 
nav$tívil Yaro aj syrovú pivnicu, kde tri roky 
dozrieva najlep$í parmezán. Na policiach ob-
divoval stovky zavalit!ch bochníkov v& tvare 
bubna, ktoré pripomínajú malé pivové sudy. 
„Ja ho mám ve#mi rád. Tak%e náv'teva pivnice 
bola mojím &al'ím ú%asn!m zá%itkom.“ Okrem 
chu%ov!ch pohárikov mu Taliani pohladili bru$-
ko aj svojou bezprostrednos%ou. „Na mojej 

v!stave boli aj náv'tevníci z$Milána, ktorí po 
zhliadnutí fotografií chceli silou-mocou, aby 
som hne& po Parme vystavoval aj u$nich. Stálo 
ma to dos( námahy vysvetli( im, %e takto %ivel-
ne to nepôjde. Treba skôr nachysta( plagáty, 
pozvánky, v'etko dôkladne pripravi(. Nakoniec 
povedali, %e v$polovici septembra bude v Mi-
láne ve#ká slávnos( podobná vinobraniu, na 
ktorú ma pozvali. E'te uvidím, "i tam pôjdem. 
Predsa len, je to tisíc kilometrov...“  (vd)

Medzi syrmi...   Foto: www.yaromkupco.sk

MODROV$ANIA KOPÚ DO LOPTY U. 60 ROKOV
Obyvatelia obce Modrová si minul( 
t()de, pripomenuli jedno v(znam-
né v(ro&ie. Ubehlo u) *es+desiat 
rokov od momentu, ke/ sa tu za&al 
hra+ organizovan( futbal. Pri tejto 
príle)itosti obec vydala publikáciu, 
v%ktorej sú spísané v(sledky, kroni-
ka, ale najmä nev*edné zá)itky zo 
zeleného trávnika. Kni)ku pokrstil 
trávou z% futbalového ihriska Ján 
$apkovi&, strelec ví+azného gólu 
proti Barcelone v%Pohári ví+azov 
pohárov v%roku 1969.

„Prv!mi borcami na scéne“ boli 
od roku 1951 v&Modrovej #lenovia 
$portovej organizácie Sokol Modrová. 
O& zalo"enie a& fungovanie mu"stva 
sa pri#inili mnohí $portoví nad$enci. 
Starosta obce Marián Lacko vyzdvi-
hol najmä Jozefa Lehutu, jeho syna 
Miroslava a&Petra Heska. Nielen tí 

si zaspomínali na dni plné futbalu, 
ke( im pri$li fandi% takmer v$etci z 
dediny. V&publikácii Hrané s&rados%ou 
si 'udia mô"u prostredníctvom roz-
hovorov pripomenú%, ako sa hrával 
futbal v&Modrovej. „Okrem kroník 
sme sa sna%ili nájs( a$ prepísa( z 
rôznych rozhovorov mnohé perli"ky, 
zaujímavosti, ktoré boli zachované 
iba v$pamäti b!val!ch hrá"ov a$funk-
cionárov. Za v'etky je to napríklad 
udalos( zo sedemdesiatych rokov, 
ke& na ihrisko nechceli pusti( Ró-
berta Ková"a, a to pre dlhé vlasy,“ 
povedal autor knihy Marián Lacko ml.

Víkendové  oslavy  $es%desiatin 
modrovského futbalu vyvrcholili, sa-
mozrejme, na zelenom trávniku, na 
ktorom sa v priate'sk!ch zápasoch 
stretlo nieko'ko dru"stiev.  

Igor Paulech

Záujemky u o ka�štie  odmietli
Obec Chtelnica odmietla preda% chátrajúci 

ka$tie' záujemkyni, ktorá ho plánovala preme-
ni% na kongresové centrum. Za ka$tie' ponúkla 
pribli"ne 80-tisíc eur, #o je pod'a poslancov 
málo. Pochybnosti mali aj o solventnosti, pre-
to"e jej meno objavili v databázach dl"níkov.

„V novom obecnom zastupite#stve pre-
vláda názor, aby sme najskôr skúsili získa( 
peniaze na obnovu ka'tie#a z rôznych fondov 
sami, ak sa nám to napríklad za dva roky 
nepodarí, a% potom by sme za"ali ponúka( 
ka'tie# na predaj,“ povedal starosta Peter 
Rado$insk!. Záujemcov o ka$tie' bolo pod'a 
neho v minulosti viacero, k predaju v$ak nikdy 
nepri$lo. Obec pod'a Rado$inského z vlastného 
rozpo#tu uvo'ní peniaze na základné opravy 
strechy a odvodnenie, aby zastavila (al$ie 
znehodnocovanie historickej stavby. Ka$tie' 
je zapísan! v registri národn!ch kultúrnych 
pamiatok, obec ho vlastní od roku 2000. Jeho 
teraj$ia podoba pochádza z roku 1769, z #ias 
Erdödyovcov.  (sita/red)Ján apkovi  (vpravo) pokrstil kni�žku trávou s futbalového ihriska. 

Romantika, pôvab, neopakovate né aro - to v�šetko v jednej fotografii.

Yaro M. Kup o.   Foto: Du�šan Knap

Talianske Dolomity z dielne Yara Kup a obdivovali aj samotní Taliani.


