
Fotograf Petr Žůrek 
 Ing. Petr Žůrek se narodil v roce 1959 v Praze, je absolventem 
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, obor dozi-
metrie. Po 13 letech strávených především v nadnárodních 
počítačových �rmách Compaq a HP se v roce 2006 vrátil zpátky ke 
kreativní práci - fotogra�i a videu. Na své zkušenosti s odbornými multioborovými přednáškami 
ze zahraničí a tuzemska navázal od roku 2009 jako předseda Unie Digitálních Kin pomocí při 
digitalizování kin v České republice a na Slovensku. 
 Ve stejném roce se po padesáti letech svého života vrátil do míst kořenů svého rodu 
a přestěhoval se do nedalekého Kostelce u Holešova. S úctou ke svým předkům vlastnoručně 
rodinné sídlo udržuje a zároveň s citem rozvíjí. Splnil si tam také svůj sen - v domě vybudoval 
novou galerii, kde vystavuje vlastní velkoplošné fotogra�cké obrazy.
 Fotografovat začal při studiu na gymnáziu, a sice na barevné diapozitivy, což formovalo jeho 
tvůrčí pohled na svět prostřednictvím hledáčku. Přesné a promyšlené kompozice včetně 
správného technického provedení má ve své hlavě již ve chvílích zmáčknutí spouště. „Záběry 
potom nevyžadují dodatečné úpravy, které ostatně u diapozitivů dříve ani nebyly příliš možné,“ 
vysvětluje Petr Žůrek. Tento způsob práce mu zůstal vlastní až dodnes. Fotogra�i vždy považoval 
za součást komplexního audiovizuálního vjemu – vyváženého propojení snímku, pohyblivého 
obrazu, odpovídajícího zvuku a živého kontaktu s tvůrcem. 
 V osmdesátých letech svoje dílo, včetně experimentálních dynamických kompozic 
a sendvičových diapozitivů, využíval především při audiovizuálních celovečerních veřejných 
produkcích se svým studiem MAPLE. Vybrané kompozice sám zvětšoval na pozitivní papír 
a představoval veřejnosti na výstavách.
 Nástup digitální fotogra�e a rozvoj reprodukčních technologií mu umožnily realizovat ve 
špičkové kvalitě projekt Big Original - velkoplošné originální obrazy na klíč, provázené sériemi 
výstav a prezentací. Stejně jako na počátku své fotogra�cké tvorby a práce s diapozitivy, tak 
i dnes, pořizuje digitální snímky jediným záběrem, téměř nijak je neupravuje, nepřidává �ltry 
a nedělá výřezy. „Kompozice mám předem pečlivě promyšlené a připravené pro maximální vyznění 
ve velkých plochách,“ říká fotograf.
 Fotogra�cké obrazy Petra Žůrka se úspěšně uplatňují jako výtvarná dekorace v moderních 
privátních a �remních interiérech. Pro každý motiv je citlivě vybírán způsob provedení 
velkoplošné adjustace, aby obsah podpořil a vynikl, tedy hliník, akrylát, plátno, nebo tapeta. 
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