
Βιογραφικό İrfan Ertel  

 
Ο ζωγραφος Irfan Ertel γεννήθηκε το 1951 στο Bayır της Muğla. Σπούδασε τέχνη στο 
Ανώτατο Τμήμα Ζωγραφικής της Κρατικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της 
Κωνσταντινούπολης από το 1971-1979. Συμμετείχε ενεργά στις πολιτιστικές δράσεις του 
φοιτητικού κινήματος και πήρε μέρος στη “Χορωδία των Φίλων”, τη δεκαετία του 1990, 
υπό τη διεύθυνση του Ruhi Water Foundation. 
 
Τη δεκαετία του 1970 εργάστηκε ως σκηνογράφος στη θεατρική σκηνή Birlik της 
Κωνσταντινούπολης του Vasıf Öngören, σε έργα του Μπέρτολτ Μπρέχτ. 
 
Από το 2010 ασχολείται με την φωτογραφία. Δημιούργησε ταινίες μικρού μήκους, με 
θέματα την εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία.  
Από το 2003 συμμετέχει ενεργά στο κίνημα  Ειρήνης και συνέβαλλε ενεργό ρόλο στην 
ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ειρήνης της Τουρκίας. 
 
Το 2005, ο Ifan Ertel ήταν από τους βασικούς συντελεστές στη διοργάνωση της Έκθεσης 
Ειρήνης στην Τουρκία , στην οποία συνεισέφεραν τα έργα τους δεκάδες Τούρκοι ζωγράφοι. 
  
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και 60 ατομικές εκθέσεις σε διάφορες 
πόλεις της Τουρκίας.  
 
Στα έργα του Irfan Ertel διακρίνεται η ευαισθησία του για τα  επίκαιρα και τα ανθρώπινα 
ζητήματα ως κύριο θέμα. Ενδιαφέρεται στο έργο του να αποτυπώνεται ως τρόπος 
έκφρασης η πραγματικότητα και όχι οι υποκειμενικές επιθυμίες του εαυτού του.  
Είναι πολύ σημαντικό, όπως σημειώνει ο Irfan Ertel στο βιογραφικό του:  
«…ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι σαφής και να γίνεται όσο πιο κατανοητός από το 
ευρύτερο κοινό. Η ζωγραφική, θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε, να τολμούμε, και 
ακόμη και να μας δίνει ενδείξεις, ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει. Αυτή είναι 
η μεγάλη συνεισφορά της τέχνης  στους ανθρώπους του μέλλοντος. 
Όπως ο κάθε επιστήμονας και καλλιτέχνης, έτσι και ο ζωγράφος πρέπει να είναι μάρτυρας 
της εποχής που ζει, να βρίσκεται μέσα  στην κοινωνία με την οποία ζει και να μην ξεχνά, ότι 
δεν είναι κάτι άλλο από αυτήν, αλλά τμήμα της». 
 
Έργα του İrfan Ertel βρίσκονται σε Τουρκικές και διεθνείς συλλογές και ιδρύματα. 


