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1964 yılında Malatya da doğdu.  
1992 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim – is eğitimi bölümünde 
mezun oldu. Öğrencilik yıllarında sanat tarihi üzerine kitaplar yazmaya başladı. Türkçe ve 
Almanca olmak üzere bu güne kadar 10 tane kitap yayınladı. Kitapları arasında Çizginin 
gücü adli kitabi çok büyük ilgi gördü ve halen görmektedir. Yazarlık ve yayıncılık ile birlikte 
resim çalışmalarını devam etti. 1994 yılında Trakya Üniversitesinde Sanat tarihi dalında 
yüksek lisans yaptı. 
1996 yılında Avusturya yerleşti ve kurduğu atölye Karismus ta sanat çalışmalarını resim, 
heykel yanında sanat üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. 
Bugüne kadar Avusturya basta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Türkiye’de 
onlarca kişisel sergiler açtı ve grup sergilerinde yer aldı. Kendine yeni bir yol bulmaya 
çalışan Haydar Çelik kendine ait bir sanat teorisi ortaya koymuştur.  
Karismus olarak adlandırdığı teorisini kısaca su seklide tanımlamaktadır: 
Kısaca Sanatçı kişinin yasamı ve eğitimi boyunca öğrendiklerinin tümünü su an ki düşüncesi 
ile karıştırıp ( yoğurup) yeni bir yapı ortaya koymasıdır. Bu yapı görsel işitsel ve duyumsal 
olmak zorundadır. Çünkü Sanatçı kendisi için uğraşmaz başkaları yani toplum ve sosyal – 
ekonomik sorunları ya da dengesizliklere vurgu yapmak la yükümlüdür. Bu yolla sanatçı 
kişi toplum üzerinde isi ile etkili olur ve değişimlerin olmasına neden olur. Sanat klasik 
anlamın dışına ikmali yani bir zevk - keyif veya bir süsleme aracı olmamalı tam tersine 
eğitici ve yol gösterici olmak zorunda. Eğer zevk ve de süs olarak kalırsa ticari bir metadan 
farkı olmaz. 
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