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Képszerkesztőként, nyomtatványtervezőként végzett 1999-ben.
Több mint tíz évig dolgozott alkalmazott grafikusként, médiatervezőként
majd a kétezres évek elején kezdett el saját terveihez, munkáihoz fotókat
készíteni.
Érdeklődése elsősorban az emberi kapcsolatok és viselkedések
vizsgálata (riport, autonóm riport) illetve az új dokumentarizmus
eszközével a használati tárgyakhoz, tárgyi kultúrához való viszonyulás.
Műfajban

elsősorban

az

autonóm

riport,

fotó

esszé

és

új

dokumentarizmus áll közel hozzá.
A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület fotográfia tagozatának tagja
2016-tól, 2017-től az OFF-Biennálé hivatalos sajtó fotósa.
Jelenleg a Szellemkép Szabadiskola tanulója alkotói fotográfus
mesterszakon.

Eredmények

Események, sajtó megjelenés

2010-2016

2010

/ National Geographics csoportos kiállítás, Photographer of the year - shortlisted

/ Magyar Sajtófotó: "Az év legjobb fotói 2010" évkönyvbe beválogatás.

utazás kategóriában

/ Elite magazin: Somogyi Réka selyemfestő portré fotói

2017

2017

/ Budapest Fotó Fesztivál – Szubjektum csoportos kiállítás a Várkert Bazárban, "A

/ "Befejezetlen határok" önálló kiállítás: M5: Kulturális Híradó 2017.08.30-i adás;

rejtőzködő fotós" c. fotó

index.hu galéria

/ Önálló kiállítás a FISE galériában, "Befejezetlen határok" c. sorozat.

/ OFF-Biennálé: Gaudiopolis 2017, Az öröm városa: "Örülünk hogy demonstrálhatunk"

FISE 32 – csoportos kiállítás a B32 galériában – Repeat after c. fotó

– v ice.com sajtó megjelenés

/ OFF-Biennálé: Gaudiopolis 2017, Az öröm városa – Csoportos kiállítás a Három Holló
galériában ("Valahol Európában van egy állatközönség" riport fotók kiállítása)

2018
/ Fotó&Videó Magazin I nterjú: “Befejezetlen határok” c. sorozat

2018

/ 36. Magyar Sajtófotó pályázat: Az év fotói 2017 - Szezon kétezer- tizenhét c. sorozat

/ " Fine Art" csoportos kiállítás a Blank Wall Gallery-ben, Görögország, Athén, K
 atalógus

évkönyv megjelenés; 2
 4.hu kiemelt kép, borító

/ 36. Magyar Sajtófotó pályázat: dicséret képriport kategóriában

/ Budapest Fotó Fesztivál - C
 söndesen - index.hu Nagykép galéria

- Szezon

kétezer--tizenhét c. Sorozat
/ 36. Magyar Sajtófotó pályázat: csoportos kiállítás a Capa Központban - Szezon
kétezer- tizenhét c. sorozat
/ Budapest Fotó Fesztivál - Csöndesen - csoportos kiállítás a Kiscelli Múzeumban,
“Eredeti szándék - Ismeretlen élőhelyek” c. sorozat részlet

/ artportal.hu - OFF Biennálé - Örülünk hogy demonstrálhatunk - b
 oritókép

