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Urodzi!em si" w Kie#$
marku pod Tatrami.

Kie#marski Szczyt i %omnica
zagl&da!y mi do ko!yski, rano
mnie budzi!y, wieczorem
usypia!y. No i oczywi'cie
nie trwa!o d!ugo, a ju# sam
ruszy!em w Tatry. Moja
pierwsza wycieczka, je'li
dobrze pami"tam, prowadzi!a
znad %omnickiego Stawu
na Siode!ko, mia!em wtedy
oko!o pi"ciu lat. Nast"powa!y
kolejne, najpierw do górskich
schronisk, potem na Czer$
won& %awk", Rohatk",
Krywa(, Jagni"cy, Jastrz"bi&
Turni", Ma!y Lodowy i wiele
innych. A# kiedy' podczas
stosunkowo !atwej tury
na S!awkowsk& Prze!"cz
i dalej na S!awkowski Szczyt
oderwa!a si" pode mn& deska
'nie#na i po prawie dwustu$
metrowym upadku znalaz!em
si" na dnie doliny z licznymi
z!amaniami i ranami. Diagno$
za brzmia!a – z!amanie
kr"gos!upa z naruszeniem
rdzenia kr"gowego. Reszt"
#ycia sp"dz" na wózku.

D!ugi pobyt w szpitalu,
w instytucie rehabilitacyjnym,
w uzdrowiskach... powoli
zacz&!em si" przyzwyczaja)

do nowego sposobu #ycia.
I znowu ruszy!em w Tatry.
Zamiast nóg – auto, zamiast
liny – aparat fotograficzny.
Oczywi'cie nie docieram
w teren wysokogórski,
ale przynajmniej tam, dok&d
prowadz& drogi...
W TANAP$ie s& mi bardzo
przychylni, je#d#" wi"c do
Bia!ej Wody i Doliny Jaworo$
wej, do *l&skiego Domu i nad
Popradzki Staw, do Cichej
i Koprowej, a czasem kolejk&
na %omnic". A nawet by!y
chatar +uro Gantner wywióz!
mnie ze trzy razy do schroni$
ska nad Zielonym Stawem
Kie#marskim. No i oczywi'cie
fotografuj" tak#e panoramy
Tatr z podnó#a gór, najcz"$
'ciej z Wa#ca, Wychodnej
i Podba(skiej, ale tak#e
z innych miejsc. Nawet
z Kralowej Holi lub znad
Czarnego Wagu, chocia#
to do') daleko.

W swojej twórczo'ci
staram si" uchwyci) czyst&
przyrod", czyli takie miejsca,
gdzie nie wida) wp!ywu
cz!owieka. A to jest do')
trudne. Wsz"dzie s& s!upy
wysokiego napi"cia, wielkie
reklamy, ró#ne znaki. Ch"tnie

Drogi i Zatrzymania
Taki jest tytu! tego tekstu, moich wystaw, obrazów,
mojej ksi"#ki i w!a$nie tak mo#na okre$li% mój sposób
#ycia. Te s!owa mówi" przede wszystkim o odwiecznej
t&sknocie cz!owieka do poznawania, odkrywania
i zape!niania bia!ych plam na mapie, o drodze, która
w ko'cu sama staje si& celem. Ale tak#e o konieczno$ci
zwolnienia, zatrzymania si& w tym rozgor"czkowanym
$wiecie, w którym wszyscy ci"gle si& spieszymy,
cz&sto sami nie wiedz"c dok"d.

umieszczam w kadrze
drewnian& szop" na siano,
ale musi by) przykryta
gontem, nie blach&... a takich
sza!asów jest ju# bardzo ma!o.
Albo kopki siana, snopy
z#"tego zbo#a. Takie proste
efekty ludzkiej pracy.
A czasem uda mi si" natrafi)
na pas&ce si" owieczki.

Jeszcze kilka s!ów
o technice i technologii
fotografowania i wywo!ywa$
nia odbitek. Nie u#ywam
aparatu cyfrowego, nie robi"
zdj") kolorowych, trzymam

si" wiernie klasycznego
czarno$bia!ego filmu. My'l",
#e jest to bardziej naturalne,
w wi"kszym stopniu odpo$
wiada mojemu widzeniu
i odczuwaniu 'wiata. Taka
fotografia ma serce i dusz".
I oczywi'cie jestem prze$
'wiadczony, #e jej jako')
techniczna jest ci&gle wy#sza
od cyfrowej. Ca!y mój sprz"t
fotograficzny wa#y prawie
15 kilogramów. Odbitek
nie robi" na zwyk!ym
papierze, ale na specjalnym,
wykonanym r"cznie

66 TATRY TPN wiosna 2012

„Dobrze widzi si& tylko sercem.
Najwa#niejsze jest niewidoczne dla oczu”

Antoine Saint(Exupéry

I znowu ruszy!em w Tatry. Zamiast nóg – wózek, zamiast liny –
aparat fotograficzny – mówi Yaro Kup"o
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na zamówienie. Sk!ada si"
on w sze')dziesi"ciu procen$
tach z bawe!ny i czterdziestu
z lnu. Po ciemku jest pokry$
wany trzema warstwami
emulsji 'wiat!oczu!ej i obra$
biany jak normalny papier
fotograficzny. Potem jest
zabarwiany do sepii i cienio$
wany 24$karatowym z!otem.
Nie jest to fizyczne, lecz che$
miczne poz!acanie, w trakcie
którego z!oto chemicznie
wi&#e si" z halogenkami
srebra w emulsji. Taka
fotografia uzyskuje ciep!y
koloryt, a przede wszystkim
wyd!u#a si" jej #ywotno').
Poniewa# u#ywam materia$
!ów o neutralnej kwasowo'ci,
#ywotno') poz!acanej odbitki
mo#na szacowa) na kilka
ludzkich generacji, prawdopo$
dobnie na dwa stulecia.
Efektem tych dzia!a( nie jest
ju# czysta fotografia, ale co'
pomi"dzy zdj"ciem a obra$
zem. I to w!a'nie jest moim
celem.

Co doda) na koniec?
Mo#e tylko ma!e #yczenie.
Skoro ju# nie mamy granicy
z celnikami mi"dzy Polsk&
a S!owacj&, ch"tnie bym si"
zjawi! z aparatem po drugiej
stronie Tatr. Jak dotychczas
uda!o mi si" fotografowa)
Trzy Korony w Pieninach
i Rzepiska na Spiszu,
a z tatrza(skich szczytów –
Kasprowy Wierch. Chcia!bym
si" wybra) do Morskiego Oka
i do innych dolin, gdzie
prowadz& drogi. Mam
nadziej", #e w TPN podobnie
jak w parku s!owackim
dostan" pozwolenie na wjazd
i b"d" móg! uchwyci) pi"kno
Tatr tak#e ze strony polskiej.
No i ju# ca!kiem na koniec,
#ycz" Czytelnikom tego
pisma i wszystkim odwiedza$
j&cym Tatry – carpe diem.

YARO M. KUP,O

www.yaromkupco.sk
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