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Lawrence Ferlinghetti

dálniční běžci / highway runners

V únoru 2007 jsem měl příležitost s režisérkou Kamilou Kytkovou být
u interview s Lawrencem Ferlinghettim v George Krevsky Gallery na
Geary st. v San Franciscu. Řeč byla samozřejmě o válce v Íráku,
prezidentu Bushovi a "studené válce" intelektuálů s Washingtonem.
Lawrencův vystavený obraz IRAQ svou barevností, nábojem a
výrazem podtrhoval jeho nekompromisní postoj k válce v Íráku.

Cestou na letiště jsem chtěl udělat pár záběrů absurdit předměstí
Kapského města. Vtom se mezi uhánějícími auty objevila skupinka
trénujících dětí ze slumu následovaná osamělým běžcem a scénu
dotvářel bezdomovec se svým den uzavírajícím "během".

In February '07 I had a chance with film director Kamila Kytkova to be
at interview with Lawrenc Ferlinghetti in George Krevsky Gallery on
Geary st. in San Francisco. He talked about (of course) war in Iraq,
president Bush and "cold war" of intellectuals with Washington D.C.
Lawrence's exhibited picture IRAQ with his colouring, power and
expression is underlining his uncompromising attitude to Iraq war.
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On the way to the airport I wanted to make a few pictures of
absurdities from Cape Town outskirts. Suddenly between zooming
cars appears running training group of slum kids followed by solitary
runner and scenery was closing homeless with his day closing “run”.
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pocta Pablo Heisingovi/celebration of Pablo Heising
Sešla se rozmanitá skupina lidí. Beatníci 50. let, rockeři a literáti 60. a
70. let květinového hnutí, punk rebelové 70. let, transvestité, gayové,
volnomyšlenkáři snažící se pohnout světem. Někteří zešedivěli a
zestárli, někteří nově přišli jako mladí. Ale všichni s úctou ke svému
"otci" Pablo Heisingovi.
Group of various people got together. Beat generation of 50th, rockers
and writers of flower movement 60th & 70th, punk rebels of 70th,
transvestites, gays, latitudinarians trying to move the world. Some of
them became grey and get old, some of them are new comming as
young. But all of them with respect to their "father" Pablo Heising.
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Obrazy jsou tištěny velkoplošnou tiskárnou HP Designjet
130 na HP fotopapír Premium Plus Photo Satin.
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Pictures are printed by large format printer HP Designjet
130 on HP photopaper Premium Plus Photo Satin.
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Všechny originální nasnímané záběry digitálním
fotoaparátem jsou neupravované a neretušované
kompozice – jeden záběr. Přesně tak, jak jsem to
viděl v hledáčku fotoaparátu a ve své představě.
Číslované originální obrazy jsou tištěny speciální
inkoustovou technologií na materiál se saténovým povrchem dodávající kompozicím mimořádný barevný prostor a dynamiku s testovanou*
stálostí barev po zhruba 82 let. Unikátní adjustace
do celoskleněného prachotěsného rámu bez
okrajů podtrhuje ojedinělý estetický vjem
a.dlouhodobou trvalou hodnotu obrazu.
Na stránkách www.bigoriginal.cz si můžete vybrat
a objednat jak jednotlivé obrazy tak i vlastní individuální panoramatický set. Ceny uvedené v katatalogu jsou bez 19% DPH.
All original shots are taken by digital camera, not
adjusted or retouched compositions – one shot.
Just as I saw them in my camera viewfinder and in
my imagination.
Numbered original images are printed by special
inkjet technology on satin-matte finish material
which deliver to compositions exceptional color
space and dynamic with tested* fade resistance for
approx. 82 years. Unique border-less full glass dust
free framing underline singular aesthetic feeling and
long-term image value.
On pages www.bigoriginal.eu you can choose and
order single pictures as well your own individual
panoramic set. Prices in catalogue are without 19%
V.A.T.
* www.wilhelm-research.com
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