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Ako mladík bol vášnivým turistom
a horolezcom. Keď mal osemnásť
rokov, deň pred Vianocami, sa
mu v horách stal úraz, následkom
ktorého ochrnul od pása dolu.
JAROSLAV „YARO“ KUPČO sa
napriek tomu naučil užívať si
život a venovať sa svojim
záľubám. Je prvým vozičkárom
v strednej Európe, ktorý skákal
padákom, nevyhýba sa ani
splavom. V posledných rokoch
vyrástlo jeho amatérske
fotografovanie na úplne novú
úroveň. Získal uznanie od
rešpektovaných autorít a má za
sebou aj úspešné výstavy. Fotí
hlavne krajinu a milované hory –
kam nemôžu nohy, dosiahne
objektív. Svet Kupčových
fotografií akoby prichádzal
z minulosti. Je čistý a nedotknutý
civilizáciou.   

Ako ste Ïili, k˘m sa vám stal úraz?
„Vyrastal som v KeÏmarku. Viedol som

v‰edn˘ Ïivot tínedÏera v komunistickom ‰tá-
te. ·tudoval som strednú ‰kolu – elektro-
techniku, poãúval hudbu, miloval som hory.
Chodili sme na túry, aj sme liezli. Horolezec-
tvo som nebral ako ‰port, ale ako filozofiu ãi
spôsob Ïivota – spojenie s prírodou. Presne
tak, ako napísal známy rakúsky horolezec
Hermann Buhl, ktor˘ prv˘ vystúpil na Nan-
ga Parbat – skutoãn˘ horolezec má z nenáro-
ãnej prechádzky po horách takú istú radosÈ,
ako keì lezie po vysok˘ch ‰títoch.“ 

Hory sa vám stali osudné. Ako sa to
stalo?

„Bolo to v roku 1979. I‰iel som s kamará-
tom na ºahkú túru a podo mnou sa uvoºnila
snehová doska. Bola to hlúpa smola, nebolo
vyhlásené Ïiadne lavínové nebezpeãenstvo,
ani veºa snehu nebolo. Ja si to nepamätám,
ale vraj som letel strm˘mi svahmi, cez skal-
né prahy, bol to dlh˘ pád, salto mortale. Zlo-
mila sa mi chrbtica a poru‰ila miecha.“ 

Keì som vás pred mnoh˘mi rokmi
spoznal, pôsobili ste uÏ ako vyrovnan˘
ãlovek, ktor˘ si vie uÏívaÈ. To v‰ak zrejme
nepri‰lo naraz.

„Lekári v nemocniciach mi dlhé mesiace
hovorili, Ïe pôjdem na lieãenie do rehabili-
taãného ústavu, tam ma dajú dokopy a zaã-
nem chodiÈ. Tam mi v‰ak povedali, Ïe chodiÈ
uÏ nikdy nebudem. Bol to ‰ok, ale r˘chlo
som pochopil, Ïe sa musím nauãiÈ ÏiÈ nov˘
Ïivot. Je jasné, Ïe som mal aj depresie. Skon-
solidoval som sa aÏ v Pie‰Èanoch, kde Ïijem
dodnes.“

Preão práve Pie‰Èany?
„V roku 1982 som sem pri‰iel na lieãenie

a spoznal tu fantastick˘ch ºudí, chalanov

okolo hudobnej skupiny Slnieãko a veºa ìa-
l‰ích. Tí mi pomohli k novému Ïivotu.
Pie‰Èany sú pre paraplegika dobré mesto –
ºudia sú zvyknutí na voziãkárov. Od detstva
vidia na uliciach nemobiln˘ch pacientov kú-
peºov a berú to ako samozrejmosÈ. Ja som do
devätnástich rokov videl jediného ãloveka
na vozíku, takú starú pani.“ 

âo ste robili v prv˘ch rokoch po úraze?
„Prvé tri – ‰tyri roky to bola tvrdá rehabi-

litácia. Cviãenie zdravej ãasti tela, pasívne
cviãenie, plávanie, masáÏe, ale napríklad aj
joga – uãil som sa vyrábaÈ si teplo v oblasti
pupku a pú‰ÈaÈ ho do nôh. Potom v Pie‰Èa-
noch postavili bytovku pre telesne postihnu-
t˘ch. Dal som si ÏiadosÈ a ako ãloveka
s elektrotechnickou ‰kolou ma bez problé-
mov vybrali. Pracoval som v Tesle a zaãal
som ÏiÈ normálny Ïivot pracujúceho voziã-
kára so v‰etk˘mi záºubami.“

Hovoríte o joge. I‰lo len o cviãenie ale-
bo vám pomáhali aj nejaké duchovné ve-
ci?

„Som z katolíckej rodiny, chodieval som
do kostola, ale po úraze som sa skôr od viery
trocha odvrátil a vyãítal som Bohu, preão to
dopustil. To sú chvíle, keì ãlovek myslí
viac-menej na seba a nechápe hlb‰í boÏí zá-
mer. Potom som sa vrátil naspäÈ – aj vìaka
ºuìom v Pie‰Èanoch. âlovek sa musí o nieão
oprieÈ. Pre niekoho je moÏno viera nejaká
autosugescia, ja v‰ak cítim, Ïe v nej oporu
mám. Ale aj v súãasnosti, keì mám zdravot-
né problémy alebo bolesti, tak to Bohu vy-
tknem. BolesÈ, utrpenie asi zostane tajom-
stvom, ktoré nepochopíme a musíme sa
s ním nauãiÈ ÏiÈ.“ 

Ste vá‰niv˘m a pravideln˘m náv‰tevní-
kom hudobn˘ch festivalov po celom Slo-
vensku. Páãi sa mi, Ïe ºudia z partie sa
o vás v‰emoÏne starajú, ale vôbec vám ne-
dávajú najavo vá‰ hendikep.

„Ja som im za v‰etko veºmi vìaãn˘. Cha-
lani ma zobrali ako seberovného, boli mi
schopní vynadaÈ, ak to bolo treba, keì sme
i‰li niekde na festival, neváhali nakladaÈ ma
do autobusu tak, Ïe ma jeden zobral na ruky
a druh˘ vzal vozík. Vlani som nebol na Bra-
tislavsk˘ch jazzov˘ch dÀoch, lebo som pri-
pravoval v˘stavu – prv˘krát po desiatich ro-
koch.“ 

Va‰a kariéra „váÏneho“ fotografa nie
je dlhá. âo jej predchádzalo?

„Prv˘krát som drÏal aparát v ruke, keì
som mal desaÈ rokov, otec mi ukázal základ-
né veci. Potom som dlho robil len súkromné
fotky z lieãenia, akcie s kamarátmi. Sem-tam
sa podarilo aj nieão váÏnej‰ie. VÏdy som
chcel robiÈ váÏnu fotku, ale nemal som na to
fotoaparát. Potom mi jedného dÀa nejaká
dobrá du‰a ukradla batoh aj s foÈákom, ktor˘
som mal zavesen˘ vzadu na vozíku. S odstu-
pom ãasu sa musím tomu dobrodincovi po-
ìakovaÈ, lebo to bol krok, ktor˘ ma donútil
kúpiÈ si kvalitn˘ fotoaparát na kinofilm. Asi
pred troma rokmi pribudol aj prístroj na
stredn˘ formát filmu. S ním sa uÏ dajú robiÈ
veºké zväã‰eniny.“

Pôsobíte pojmom pohodistu a takáto

kariéra chce asi ambiciózneho ãloveka.
Ako prebiehal vá‰ fotografick˘ v˘voj?

„Ambiciózny vôbec nie som, ku v‰etké-
mu ma treba dotlaãiÈ. Tak to bolo aj v tomto
prípade. ªuìom som ukazoval fotky, pre-
mietal diapozitívy a v‰etci mi hovorili, Ïe je
to dobré a Ïe si to netreba nechaÈ pre seba.
Tak som sem-tam nieão aj vystavil v kniÏni-
ci alebo krãme. Prvú váÏnu v˘stavu som mal
vlani, boli na nej fotky z Dolomitov, rakús-
kych, ‰vajãiarskych a francúzskych Álp. To
sú miesta, kam chodievam veºmi rád. Nie
preto, Ïe by som nemal rád na‰e Tatry. Ale
tam sadnem na lanovku, vyveziem sa do
v˘‰ky takmer 4000 metrov a na vrchole náj-
dem toaletu pre voziãkárov. Nemám prob-
lém pobudnúÈ tam aj pol dÀa. V Tatrách to
nie je moÏné. Na v˘stave sa ma sp˘tali, pre-
ão neurobím v˘stavu aj z Tatier. Tak som to

sºúbil. Veì minimálne 75 percent mojich fo-
tografií je zo Slovenska.“

âo vám dáva fotografia?
„Kedysi dávno som ãítal príbeh o tom,

ako spolu putovali beloch a Indián. Indián
i‰iel pomaliãky, beloch stále odbiehal. In-
dián sa p˘ta – kam sa tak ponáhºa‰? Beloch
na to – ja chcem vidieÈ v‰etko. A ty preão
ide‰ tak pomaly? Indián na to – nechcem
stratiÈ du‰u. Lebo keì sa ãlovek ponáhºa,
du‰a za ním nestíha. My v‰etci Ïijeme tak, Ïe
sa du‰a vleãie ìaleko za nami. Keì sa zasta-
vím, nájdem si miesto a pokojne fotím, du‰a
ma urãite nájde. Preto som najrad‰ej na v˘-
pravách sám.“ 

Va‰a aktuálna pie‰Èanská v˘stava sa
volá Cesty a zastavenia. Predpokladám
teda, Ïe ste mali na mysli zastavenia du‰e.

„Väã‰ina ºudí ide za nejak˘m cieºom. Be-

atnickí spisovatelia zaãali uvaÏovaÈ, Ïe aj sa-
motná cesta môÏe byÈ cieºom. A pred nimi
budhisti. Nieão podobné je aj u mÀa. Mojím
cieºom nie je fotografia ani v˘stava, ale sa-
motné fotografovanie, teda cesta a zastave-
nie sa na nej. T˘m, samozrejme, nechcem
dehonestovaÈ v˘sledn˘ produkt – fotografiu.
Tá je v‰ak pre mÀa uÏ len zadosÈuãinením.
To hlavné sa odvíja na ceste k nej. A cesta –
to nie je len samotné cestovanie, je to skôr
túÏba poznávaÈ biele miesta na mape. A nie-
len biele miesta, tam poznávam aj sám seba.
Na dlh‰ie dovolenky nechodím sám a to je
prilezitost spoznávaÈ aj partnera. âiÏe v˘sta-
va by sa mohla volaÈ Cesty, zastavenia a po-
znania.“

Predsa len – pri fotografii je dôleÏit˘
uhol záberu, niekedy ide o centimetre. Ne-
máte problém so zníÏenou mobilitou?

„Je pravda, Ïe mi niekedy ch˘ba jeden
krok, aby som sa dostal za priekopu, alebo
aby som nemal v zábere stæp elektrického ve-
denia. Je to nerie‰iteºn˘ problém, a tak ho ani
nerie‰im. Fotím len z miest, kde môÏem prí-
sÈ s autom a vozíãkom, odkiaº môÏe fotiÈ
kaÏd˘. Ale dívam sa okolo seba, vnímam.
Viem veºmi dlho ãakaÈ na správne svetlo.
Nikam sa neponáhºam. A rád sa vraciam na
urãité miesta. Pri Oravskej Lesnej mám
obºúben˘ strom, ktor˘ som fotil asi dvadsaÈ-
krát. V kaÏdom roãnom aj dennom období,
za kaÏdého poãasia. Na v˘stavu som vybral
záber pred búrkou. To je moja obºúbená té-
ma. Strom a mraky nad ním. To je veºmi dra-
matické.“ 

Na va‰ich fotografiách nie sú ºudia.
Urãite to nie je kvôli vozíãku – viem si
predstaviÈ, Ïe by ste sa postavili na frek-
ventovanej ulici a ãakali na vhodn˘ mo-
ment. âím to teda je?

„Nemyslím si, Ïe som odºud, ale mám asi
ostych priblíÏiÈ sa k ºuìom. Je to problém vo
mne. A okrem toho, na dokumentaristu nie
som dostatoãne pohotov˘.“

Kto je vá‰ fotografick˘ vzor?
„Jednoznaãne Martin Martinãek. Fotil

kraje, ktoré mám veºmi rád. A nachádzam
v nich nieão neuchopiteºné, ão je za obra-
zom. Keì odfotil ãloveka, a mohol to byÈ
jednoduch˘ baãa alebo roºník, vÏdy si p˘tal
povolenie uverejniÈ fotku. Nebol to Ïiaden
papparazi. To je pre mÀa fotograf ãíslo je-
den. Zo zahraniãn˘ch fotografov je to Ansel
Adams.“

Va‰ou prioritou je ãierno-biely film.
Nie je to medzi fotografmi v˘nimka, ale
kaÏd˘ má trochu iné vysvetlenie. Aké je to
va‰e?

„Motorkári hovoria, Ïe na aute sa vozí te-
lo a na motorke du‰a. Tu je to podobné. Fa-
rebná fotografia môÏe byÈ veºmi krásna, ale
ãiernobiela fotografia zachytáva du‰u, atmo-
sféru. Nieão, ão je za vecami. Telo môÏe‰
pekne obliecÈ, pouÏiÈ make-up, ale du‰a os-
táva taká, aká je. âierno-bielu fotografiu ne-
oklame‰.“ 

MARIAN JASLOVSK¯
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Keď sa človek ponáhľa, 
duša za ním nestíha
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Jaroslav Kupčo (44) vyrastal v Kežmarku, vyštudoval strednú školu elektrotechnic-
kú. V osemnástich rokoch utrpel vo Vysokých Tatrách úraz, následkom ktorého
ochrnul od pása dolu. Od roku 1982 žije v Piešťanoch. Pôsobí ako fotograf, fotí
hlavne hory a prírodu na Slovensku aj v Európe. Prvého mája končí jeho piešťan-
ská výstava Cesty a zastavenia v Galérii kina Fontána. Zisk venoval detskému hos-
picu v Piešťanoch. 

Jaroslav Kupão trávil detstvo na vaÏeck˘ch lúkach, kde kosili trávu – k˘m
im pozemky nevzali komunisti. Sú to jeho najkraj‰ie spomienky a evokuje
ich fotografia z Oravy.

Kupão sa
snaÏí fotiÈ

krajinu,
kde nie je
vidieÈ zá-

sah ºudskej
ruky, ale

obãas uro-
bí v˘nimku.

Múrik sú
zvy‰ky

opevnenia
okolo kos-

tolíka v La-
nãári.

Obºúbená téma – stromy a dramatické
búrkové mraky. OpäÈ Orava.

MlyÀanské arboretum s nostalgiou je-
senného lístia.


