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Paříž / Paris

Londýn / London

Stmívalo se. Stará Dáma E. začala se západem slunce soupeřit
o pozornost kolemjdoucích. Začal jsem si s ní hrát a ona mi na oplátku
zasněžila zlatým světelným prachem. ..... Na ty správné taneční
variace si Stará Dáma E. počkala až se obloha vymalovala vyhlášenou
pařížskou modří. A pak mi namalovala to nejlepší co umí.

Historie si říká o respekt. V nerovném závodě se světlem času to
nemá snadné, ale my můžeme vyhrát příjemné prožitky.
History is asking for respect. In unequal race with ligh time it's not
easy for her, but we can win pleasant feelings.
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It was drawing in. Old Lady E. begun her daily competiton with sunset
for attention of passer-by. I started playing with her and she
responded me by snowing of golden light dust. ..... For showing the
right dance figures Old Lady E. was waiting for the sky to be filled in
famous royal blue. And then she painted for me the best of her.
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San Francisco
Mraky neustále pluly. Čechraly hlavy mrakodrapů. Kličkoval jsem mezi
kapkami deště a snažil jsem se také dotknout plujícího nekonečna.
Clouds were continously flowing. Ruffling heads of scyscrapers. I was
jinking between raindrops and trying to touch flying infinity too.
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Kapské město / Cape Town
Všudypřítomné Boží oko nad námi.
Omnipresent Good's Eye over us.
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Obrazy jsou tištěny velkoplošnou tiskárnou HP Designjet
130 na HP fotopapír Premium Plus Photo Satin.

Pictures are printed by large format printer HP Designjet
130 on HP photopaper Premium Plus Photo Satin.
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www.bigoriginal.eu

Petr Žůrek
Svoje fotografie snímá jediným záběrem
a zásadně je nijak neupravuje,
neretušuje ani nedělá výřezy. Kompozice
jsou předem pečlivě promyšlené
a
připravené.
Tato
představa
a
předkamerová
skutečnost
komponovaná v hledáčku je identicky
reprodukována na fotografii.
Vzděláním je jaderný fyzik. Dlouho
pracoval pro IT branži. Do svých
odborných přednášek koncipovaných
multioborově vnášel entuziasmus, který
se posléze vyprofiloval návratem k tvůrčí
fotografii.
Fotografické obrazy Petra Žůrka se úspěšně uplatňují jako výtvarná
dekorace v moderních privátních a firemních interiérech.
Jednotlivé obrazy jsou číslované signované tisky. Tisk speciální
inkoustovou technologií zachovává kompozicím hluboké odstíny
černé a velmi jemnou a rozsáhlou škálu barevných odstínů. Stálost
barev po více jak 82 let je prokázána testy*.
Fotografie jsou fixovány na hliníkovou sendvičovou desku pro
zamezení kroucení v čase vlivem změn vlhkosti a teplot. Adjustace
do ojedinělého celoskleněného prachotěsného rámu podtrhuje
estetický vjem a trvalou hodnotu obrazu.
Ceny uváděné v katalogu jsou bez 19% DPH.
All pictures are single shots only. No additional software touching
original data is used including adjusting or cropping the image. Pure
photography created only by camera and imagination.
His original profession is nuclear physicist. After a years spent in IT
industry with cross branch presentations full of enthusiasm he turned
back to creative photography.
The latest development in digital photography and high quality large
format printing technologies allowed him to realize his project Big
Original - large format original pictures and multi platform works of
art followed by series of exhibitions.
Photographic pictures of Peter Zurek come in useful as an art
decoration in modern private and company interiors. Pictures are
signed and numbered prints. Thanks to special ink printing
technology compositions are keeping deep black tones with very
soft and wide palette of color tints. Color fade resistance is tested* for
more than 82 years. Mounting in unique border-less full glass dust
free frame is underlining aesthetic feeling and long term image value.
Prices in catalogue are without 19% V.A.T.
* www.wilhelm-research.com

+420 602157010
info@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.bigoriginal.eu

