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AYFER ALTUNTAŞ
Ankara doğumlu olan sanatcı, İTU (İstanbul Teknik Üniversitesi) işletme ve Mersin
Güzel Sanatlar Fakülesi Resim bölümü meğzunudur.
Orta oğrenim yıllarından beri ceşitli hocalardan desen ve boya teknikleri uzerine
resim eğitimi alan sanatcı ; 2000 yılında iş hayatından ayrılarak ‘’A Sanat’’ Resim
atolyesini kurmuştur.
Sekiz Kişisel, iki ortak sergi ve 50’nin uzerinde karma sergiye katılmıştır.
Sanatçının çalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarının kolleksiyonlarında , ayrıca
özel kolleksiyonlarda çalışmaları bulunmaktadır.
Gesam ; (Guzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği), Turcev ; (Turizm ve cevre
gazetecileri birliği) uyesidir.
Halen kendi atolyesinde Yetişkinlere ve Çocuklara resim dersleri veren sanatçı;
calışmalarına Kendi atölyesinde devam etmekte ve Ankara’da yaşamaktadır.
The painter who has born in 1970, in Ankara, Turkey has been graduated from
Istanbul Technical University after studying Business Management. She has had
her Art Education at The Art Faculty University of Mersin .
From the high school years she has been having painting courses and trainings
about pattern and painting techniques.
She has resigned from her job at 2000 and opened her new ‘A Sanat’ Painting
Studio and start giving private courses to the hobby groups of adults and children.
She has hold 8 individual exhibitions, participated to 2 joint exhibition and more
than 50 mixed exhibition.
She is member of GESAM ( Owner of Fine Artwork Professional Association ) and
TURÇEV (Tourism Environment and Urban Journalists Association).
She has still been carrying on her works and providing private courses to the adults
and children and living in Ankara, Turkey.
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