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Vystudoval informatiku na Masarykově univerzitě v Brně a Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-
přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na brněnské Mendelově univerzitě přednášel 
Audiovizuální komunikaci a Digitální fotografii. Pracuje s fotografií, vizuálním uměním a videem 
samostatně, avšak ve své tvorbě stále častěji kombinuje jednotlivé disciplíny dohromady. V roce 1999 
založil s kytaristou Davidem Kopřivou a bubeníkem Petrem Fucimanem hudební formaci Downbelow, 
se kterou vydal tři alba (Roadside Traveler – 2011, Other World – 2014, Decameron Locis – 2017). V 
roce 2016 napsal spolu s Davidem Kopřivou scénickou hudbu k taneční Inscenaci Mezizemí. V roce 2018 
obdržel čestné uznání v soutěži Česká divadelní fotografie v kategorii – Inscenace / divadelně-
performativní projekt – profesionálové. V rámci černobílého cyklu Moje město od roku 2008 
systematicky zaznamenává proměny města Frýdek-Místek. Za tento soubor obdržel v roce 2019 čestné 
uznání v soutěži Slezská novinářská fotografie. Téma proměny postindustriální krajiny provází celou 
jeho dosavadní tvorbu – fotografuje také zaniklé obce v Sudetech a důsledky těžby uhlí na Karvinsku. 
Věnuje se převážně dlouhodobým projektům. Od jara 2017 píše obrazové lyrické deníkové záznamy ze 
svých toulek krajinou Jeseníků a Beskyd, které nazývá Příběh krajiny, v roce 2020 vycházejí knižně. V 
roce 2020 získal v Katovicích 2. místo v soutěži Fotografia Prasowa Śląska (Slezská novinářská 
fotografie) za soubor Příběh Krajiny – krajina uhlí, v roce 2021 byl oceněn 3. místem za soubor Ztracené 
město a v témže roce uspěl v mezinárodní soutěži průmyslové fotografie Foto Pein 13 pořádané w 
Rybniku-Chwałowicach. Během Covidové pandemie založil knižní nakladatelství Surbanz a edici Urle, 
která si klade za cíl objevovat zapomenuté německé autory z pohraničí 

V komerčních realizacích kombinuje fotografii, grafiku, video i text dohromady. V domovském Frýdku-
Místku buduje vizuální identitu Symfonickému orchestru, folklórnímu souboru Ostravica a je autorem 
grafické podoby festivalu Sweetsen fest. Vytvořil desítky divadelních, filmových, hudebních plakátů i 
obalů hudebních nosičů. Jako divadelní fotograf zaznamenal stovky inscenací. Obecně se snaží 
posouvat běžné věci jiným, netradičním směrem. Ve svém volném čase hraje basketbal za tým BK 
Frýdek-Místek. 

Jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách Muzea moderního umění v Olomouci a Muzea Beskyd ve 
Frýdku-Místku. 

 


