Básník, prozaik, esejista a překladatel Petr Král se narodil 4. 9. 1941
v Praze. Po maturitě na jedenáctileté střední škole studoval dramaturgii
na FAMU (1960–1965), v letech 1961–1963 studium nuceně přerušil
a nastoupil vojenskou službu. Poté do srpna 1968 pracoval jako redaktor
v nakladatelství Orbis, kde řídil filmovou edici (mj. knižní řadu Filmy
a tvůrci). Po sovětské invazi emigroval do Francie a usadil se v Paříži;
v roce 1984 pobýval v Québecu. Živil se nejrůznějšími zaměstnáními, mj.
jako lektor v nakladatelství Gallimard, tlumočník, překladatel, scenárista,
recenzent a autor textů ke katalogům. Dva roky pokračoval ve studiích
na univerzitě v Nanterre, kde získal vyšší univerzitní diplom z humanitních
a sociálních věd a kde později rovněž přednášel. Od léta 1990 do
jara 1991 pracoval jako kulturní rada československého velvyslanectví
v Paříži. Později hostoval na univerzitách v Paříži a Lyonu, a také v Brně na
Masarykově univerzitě. Od roku 2005 žije trvale v Praze.
Knižně vydal mimo jiné:
Karel Teige a film (studie, 1966)
Vlasta Burian (studie, 1968, s A. Králem)
Prázdno světa (básně, 1986)
Éra živých (výbor z básní, 1989)
P. S. čili Cesty do ráje (básně, 1990)
Právo na šedivou (básně, 1991)
Pocit předsálí v aixské kavárně
(básnická skladba, 1992)
Med zatáček čili Dovětek k dějinám
(výbor z básní, 1992)
Voskovec a Werich čili Hvězdy klobouky
(esej, 1993)
Fotografie v surrealismu (esej, 1994)
Tyršovské přeháňky (básně, 1994)
Pařížské sešity (próza, 1996, 2013)
Soukromý život (básně, 1996)
Staronový kontinent (básně, 1997)
Chiméry a exil (básně, 1998)
Groteska čili Morálka šlehačkového
dortu (eseje, 1998)

Praha (próza, 1999)
Pro anděla (básně, 2000)
Základní pojmy (próza, 2002)
Masiv a trhliny (básně, 2004)
Bar Příroda čili Budoucnost 5 km
(básně, 2004)
Přesuny (básně, 2005)
Arco a jiné prózy (2005)
Svědek stmívání (básně, prózy 2006)
Úniky a návraty (rozhovor, 2006)
Hm čili Míra omylu (básně, 2006)
Zpráva o místech (próza, 2008)
Den (básně, 2010)
Zaprášené jeviště (hry, 2010,
s P. Voskovcem)
Medové kuželky (próza, 2011)
Sebrané básně I. (2013)
Přivítat pondělí (básně, 2013)
Město je náš les (básně, 2015)
Kolem vejce čili Shlukování (básně, 2016)
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