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Fatsalı resim sanatçısı, Celalettin Tandoğdu gazetemizi ziyaret etti.Ziyareti sırasında verdiği
beyanatta şu görüşlere yer verdi. 
Tandoğdu “Doğuma büyüme bir Fatsalıyım, Fatsa lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yüksek resim bölümü mezunuyum, ressamım, yıldız teknikte
derslere girdim. Son dönemlerde de hem serbest atölye hem de galericilik yapmaya başladım.
10-12 yıldır İstanbul’da yaptığım sergilere Adana, Çorlu, Bursa ve en son Bodrum’da dahil oldu.
İstanbul da oluş amacımız sosyal ekonomik sıkıntıların karşılığında kişisel sergiler açmayan
kapanmak zorunda kalan galerilere karşı, direniş oluşturup grup sergileri bir araya getirip bunun
da adı ”BirGrupİnsan Sanat Platformu” oluştu. Son 5-6 yıldır neden ben bunu Fatsa’da
yapamayayım diye düşünerek bir girişimde bulundum. Bu yıl belediye başkanımız ve çevre
arkadaşlarımızla görüşüp Fatsa Kültür sarayında önce bir atölye kuracağız.  Ben zaman zaman
Fatsa’ya geleceğim. Ayın belirli zamanlarında hem milli eğitimden destekle öğrencilerle hem de
hobi grubu belli bir yaş üstü kişilerle çalışmalar yapacağız. Bu klasik bir atölye çalışması da
olacak, bunun dışında daha popüler eğlence tarzında çalışmalarda olacak. Sonra yıl sonu
sergileri yapacağız aynı kültür sarayının galeri bölümünde, bu sergileri İstanbul’da benim sanat
galerime taşıyacağım. Bu amaçla İstanbul Fatsa arası bir tür gidiş gelişler olacak. Fatsa
belediyesi bu etkinliğimize ve sergi için gelecek olan 19 resim sanatçısını İstanbul, Ankara,
İzmir’i misafir edecek, 4 gün otelde ağırlayıp, gezi programı içinde biz bu sergimizi yapacağız.
Sergi tarihiniz ne zaman?
“Açılışımız 4 Aralık Çarşamba günü Fatsa kültür sarayında saat 18.00 da yapılacaktır. 
Bu sergi farklı bir sergi olacak. Sanatçıların çoğu yani 38 sanatçı var kataloglu, afişli, müthiş
tanıtımlı bayağı bütçesi olacaktır. Ordu Büyük Şehir de işin içindedir, hatta önce Ordu da açalım
dediler ve fakat  ben Fatsa da olsun dedim. Fatsa da başlayacak Ordu’ya belki Ünye’ye
yansıyacak bu sergi. 
Bu sergiye tüm Fatsalı hemşerilerimizi  katılmasını bekliyoruz” dedi
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