
Information om galleri EGGERTART, Tunø 
 
Hvem er jeg: 
Jeg er selv kunstmaler og har udstillet mange steder både i ind- og udland. Sidste år udstillede jeg på Tunø i et 
lille ”udhus” sammen med 3 lokale kunstnere på Øen og kunne se at der var stor interesse og mange besøgende 
på trods af en dårlig sommer og de lidt trange forhold. I efteråret 2015 tilbød Tunøfonden mig at leje et af deres 
huse på hovedgaden fordi de kunne se muligheden i, at skabe et galleri i et ledigt butikslokale. 
Jeg har mange års erfaring i at drive butik og et godt netværk i kunstens verden og mit hoved er fyldt med ideer 
og tiltag for at det skal lykkedes at skabe et spændende miljø med rigtig god kunst og gode oplevelser. 
 
Hvor er Tunø egentlig :) 
Tunø er en lille perle der ligger tæt på Samsø lige midt i Kattegat, den besøges af ca. 60.000 turister i 
sommersæsonen, der er daglige guidede turistture med færge fra Hou til Tunø og ikke at forglemme så 
ankommer der ca.10.000 sejlbåde fra hhv. Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland i løbet af 
sejlsæsonen. 
At besøge Tunø er som at komme ned i en tidslomme her er ingen biler, fred og ro samt en skøn og meget 
afvekslende natur lige fra fladt land til stejle klitter, se evt. mere på: www.tunoeturist. 
 
Hvad er det for et univers jeg vil skabe: 
I forbindelse med at jeg har lejet huset på Tunø, vil jeg udleve en drøm om at skabe et anderledes galleri og 
derfor er jeg nu trukket i arbejdstøjet og har på ganske kort tid fået mange positive tilkendegivelser fra mine 
kunst-venner om at de gerne vil udstille og deltage i forskellige aktiviteter – hvilket glæder mig utrolig meget og 
jeg tror på, at det kan blive helt fantastisk. 
Målet er at skabe et galleri med flotte billeder/kunstværker, smykker, skulpturer fremstillet i bl.a. 
glas/jern/træ/ler/bronce og det er min plan at lave et hyggeligt miljø i og omkring butikken – tænker at gæsterne 
vil sætte sig og nyde den smukke kunst og drikke en kop kaffe, mens man får en hyggelig sludder med mig, 
andre besøgende eller bare nyder øjeblikket. Jeg vil kun holde åbent i sommerperioden fra midt i maj til midt i 
august, til gengæld vil jeg selv være i butikken hver dag. 
 
Jeg har forskellige aktiviteter på bedding: 
 ⁃ Montmartré-dag/weekend, hvor jeg gerne vil skabe en stemning a la kunstnerkvarteret i Paris og invitere 

forskellige kunstnere over til et arrangement, hvor man står og maler eller skaber et eller andet på stedet 
og samtidig hygger med musik, sparring og god stemning. (program og invitation vil blive udsendt) og 
inviter endelig gerne andre kunstnervenner fra jeres netværk. 
 ⁃ Jeg forestiller mig også en dag/weekend med en portrættegner (gerne flere) der kunne  
have lyst til at komme over og gæste galleriet – her vil jeg især anbefale Tunøfestivalen, hvor der er ca. 
10.000 mennesker på øen i dagene fra den 30/6 til 3/7 – det vil være fedt at kunne lave en aktivitet ved 
galleriet i disse dage. 

 
Jeg vil også opfordre kunstnerne til at komme over og være på Tunø et par dage så gæsterne kan møde jer i 
”virkeligheden” - jeg håber på et konstruktivt og godt samarbejde til glæde for os alle og jeg lover jeg vil passe 
godt på jeres værker, holde jer opdateret om nyt fra galleriet og stå til rådighed for eventuelle spørgsmål. 
 
Venlig hilsen 
 
Bent Eggert Sørensen 


