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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Rašauromanąfotovaizdais
Apie Jo ną Kup rį kaip fotografą dau giau ga li me su ži no ti iš Lai mos Apa na

vičienės po kal bio su juo, da ry to jam be si ren giant pa ro dai Lie tu vo je. Pateikiame 
ištrauką.

– Okadapradėjairimtaidomėtisfotografija?
–  Tur būt dar be si mo ky da mas gim na zi jo je. Ta da nu si pir kau pir mą ge res nį 

fo to apa ra tą. Prieš tai ,,žais da vau” su ma mos dar Vo kie ti jo je pirk tu fo to apa ra tu. 
Tas fo to apa ra tas bu vo nu pirk tas to dėl, kad va žiuo jant į Ame ri ką rei kė jo at si kra-
ty ti vo kiš kų mar kių. Ir nors ma ma nie ko ne su pra to apie šį daik tą, bet kaž kam 
pa sa kius, kad tai ge ra pre kė, nu pir ko. Man, kaip pra de dan čiam, tai bu vo tik rai 
ge ras ,,dar bo įran kis“. Jis ir da bar dar vei kia.

– Esibaigęsbiologijosmokslus.Arstudijavaifotografiją?
– Taip. Esu bai gęs ,,Ins ti tu te of De sign at IIT”, kur įgi jau ma gist ro laips-

nį fo to gra fi jos di zai no sri ty je. Ma no di plo mi nis dar bas ma gist ro laips niui gau ti 
bu vo ne iš lie tu vy bės gy ve ni mo. Pa si ro džiau kaip tik ras bio lo gas – da riau įvai-
riau sių gy vū nų la vo nų nuo trau kas.

– Esilabaiužsiėmęs.MatomeTavefotografuojantįvairiausiuoseren-
giniuoseirgalkartaisnevisadaišdidelionoro,okaipsakoma,,išreikalo“.
Arturilaikofotografuotitiksavomalonumui?

– O, tai aš da rau vi sur ir nuo la tos. Vi sur ne šio juo si su sa vim fo to apa ra tą 
ir kai tik pa ma tau man pa ti ku sį vaiz dą, bū ti nai jį įam ži nu. Bet, ki ta ver tus, ne-
si jau čiu, kad esu koks fo to žur na lis tas. La bai re tai pri imu už sa ky mus. Man tas 
ne pa tin ka, jau čiuo si ap ri bo tas, tar si įspraus tas į rė mus. To dėl ieš kau kad rų sau, 
ne už mirš da mas ir spau dos. Ta čiau nuo trau kos sau ir spau dai – tai du skir tin gi 
da ly kai. 

– Norsfotografuoji ,,dūšiai”,tačiauvistiekesitarsi iržurnalistas–
fotografas?

– Taip jau iš ei na. Jei gu fo to gra fuo ju ren gi nį, daž nai nuo trau ka pa ten ka į 
spau dą. Tad no ri si, kad tie svar būs žmo nės, ku rie tiek daug da ro lie tu vy bei, lik tų 
kad re. Iš da lies esu kaip ra šy to jas, ra šan tis is to ri nį ro ma ną fo to vaiz dais.

– Tadesimetraštininkas?
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Laikas ir žmonės

– Tik pra dė jęs fo to gra fuo ti aš tar si ir rin kau tas is to ri jas, vė liau tam ne li-
ko lai ko, ta čiau kai da bar žiū riu į kaž ka da da ry tas nuo trau kas, jos man tam pa vis 
įdo mes nės ir įdo mes nės, nes dau ge lio žmo nių ne bė ra tarp mū sų. Ir ne tik žmo nių. 
Pa si kei tė gy ve ni mo si tu a ci ja, ne bė ra kai ku rių ren gi nių – va ka ro nių, po ky lių, 
ge gu ži nių. Ne bė ra kai ku rių li tu a nis ti nių mo kyk lų, nu griau ti pa sta tai. Li ko tik 
nuo trau ko se. Li ko is to ri ja.

– Tavodarbailabaiįvairūs–taiiržmonės,irpastatai,irmasiniųbei
kitokiųrenginiųnuotraukos.Kąlabiausiaipatinkafotografuoti?

– Ma si nes šven tes tik rai nė ra įdo mu fo to gra fuo ti. Tu ne ga li bū ti vi sur tuo 
pa čiu me tu, esi ri bo ja mas ap lin kos. Ten tik rai yra dar bas, nė ra ma lo nu mas. Ne-
la bai aš ga lė čiau įdė ti į to kias nuo trau kas kaž ką as me ni nio. Mat ma si nius ren-
gi nius dau giau sia fo to gra fuo ji ne sau, o ki tiems. Jei tai bū tų ne lie tu vių dai nų 
šven tė, o ko kios ki tos tau tos, tai aš vi sai ki taip dirb čiau. Ne ban dy čiau fo to gra-
fuo ti to kių ma si nių vaiz dų, dau giau dė me sio kreip čiau į de ta les, kas man įdo-
miau, ne bū ti nai įam žin čiau tą šven tę kaip ren gi nį. Ma si nių ren gi nių nuo trau kas 
da rau tar si is to ri jai. Daug la biau mėgs tu fo to gra fuo ti žmo nes. Ma no nuo trau ko-
se tą pa tį žmo gų ga li ma ty ti prieš po rą de šim čių me tų ir, tar kim, da bar.

– Gal aš klystu, bet Tavo nuotraukose labai mažai mačiau gamtos
vaizdų.

– Aš fo to gra fuo ju gam tą ir tu riu to kių nuo trau kų, ta čiau jos dau giau yra 
su mies to vaiz dais – ko kie ge le žin ke lio bė giai ir ant jų gu lin tis čiu ži nys. Esu 
mies to vai kas ir fo to gra fuo ju mies tą. Tie sa, bū da mas Lie tu vo je esu nu fo tog ra fa-
vęs ba ra vy ką (juo kia si). Man žiū rė ti į jas pa tin ka, ir jos pa da ry tos kar tais tik rai 
pro fe sio na liai, ta čiau aš pats to kių nuo trau kų ne da rau, ne bent tik sau.

– ArgalimapamatytiTavonuotraukųnelietuviškuoseleidiniuose?
– Taip. Kar tais ma ne su si ran da bei pa pra šo nuo trau kų ir ame ri kie tiš ki lei-

di niai. Ne lie tu viš kų lei di nių re dak ci jos dau giau sia pra šo ma no nuo trau kų iš lie-
tu viš kų ren gi nių – dai nų, šo kių šven čių, Lie tu vių ope ros pa si ro dy mų.


