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Cihan Çelik 1986 yılında Ankara’da doğdu. Küçük yaşlarında resim yapmaya başlayan 

sanatçı, 1998 yılından beri aktif olarak çeşitli şehirlerde duvar resmi uygulamaları 

yapmaktadır. Çeşitli festivaller ve çalıştaylara katıldı. 2010 yılında Başkent Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. İki kişisel 

sergi açtı ve birçok grup sergisinde yer aldı. Çeşitli televizyon programlarında yer alan Cihan 

Çelik, pek çok duvar ve kitap resmine imza attı. Tipografi ve sokak sanatı gibi alanlarda 

makaleler yazdı. Üniversite yıllarından itibaren standart hale getirdiği büyük boy işleri ile 

tipografiyi ve sokak sanatını çağdaş sanat ortamına taşıyan sanatçı, dijital ve boyasal 

saydam katmanlardan oluşan seri işler üretmeye başladı. 2014 yılında Gazi Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tezli yüksek lisansını tamamladı. 

Çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.  

 

Cihan Çelik was born in 1986 in Ankara. He has been painting since very young ages and 

doing mural painting applications actively in several towns since 1998, and attended to 

several festivals and workshops. He graduated from Başkent University Faculty of Fine Arts, 

Design and Architecture, Department of Graphic Design in 2010. He hold two personal 

exhibitions and took part in multiple group exhibitions, participated in several TV programs, 

made countless mural and book paintings, and wrote articles about typography, street art 

etc. The artist, who carries typography and street art to a contemporary art platform by his 

standardized oversize works, started to produce serial works consisted of digital and paint 

layers from his university years. He completed his master's thesis at Gazi University Fine Arts 

Institute, The Department of Painting in 2014. He continues his works in his own studio. 
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