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REGLER FOR USTILLING: GALLERI SMIO 
 
Utstillingssted: Galleri SMIO v/ SAFA of Norway 
Åpningstider: Kun etter avtale utenom utstillingstider. 
 
Dersom utstilleren selv ønsker å bestemme plassering, skal det om ikke annen frist avtales, gi beskjed om dette og antall 
verk senest 2 uker før åpningen. Arrangøren er ikke forpliktet til å stille ut alle verk. 
 
Arrangøren skal ha kompetente folk til å montere og arrangere utstillingen. 
 
Senest 3 uker før utstillingen åpner skal utstilleren gi arrangøren opplysninger om kunstverkenes tittel, pris, størrelse, 
forsikringssum, biografiske opplysninger og andre nødvendige opplysninger. 
 
Om ikke annet blir avtalt, skal de verk som skal stilles ut, være på utstillingsstedet senest 3 dager før utstillingen åpner. 
 
Opplysninger om utstillingslokalene: 
Ved salg direkte fa utstillingen eller salg formidlet av utstillingsarrangøren, skal arrangørens provisjon være 15% av 
salgssummen. Ved salg har utstiller selv ansvar for innkreving og betaling. Oppgjør skal sendes utstilleren senest 10 dager 
etter at verket er levert kjøper. 
 
Kunstavgift 
Ved all offentlig omsetning av kunstverk med en salgspris på over 2000 kroner skal kjøperen i tillegg til kjøpesummen 
betale en avgift på 5 % til Bildende Kunstneres Hjelpefond (bestemmelsene i lov 4. november 1948 nr. 1). 
Utstillingsarrangør er ansvarlig for innkreving, innbetaling og rapportering av avgiften. 
 
Opplysninger om utstillingslokalene: 
Galleri SMIO er et sjarmerende eldre bygg fra 1864. Galleriet omfatter to utstillingsrom og gnag. 
 
Oppheng: 
Opphengningsmetoder/tekniske hjelpemider 
På stedet finnes det opphengingssystem for bilder.  
 
Utstiller er selv ansvarlig for frakt, transport, alle kostnader ved utstilling, og må ivareta sine egne forsikringer. Utstiller er 
også ansvarlig for frister for avsendelse for at utstillingen skal komme frem i tide. 
 
Arrangøren forplikter seg ikke til å forsikre de utstilte verk i utstillingstiden, under forsendelse og eller eventuell lagring. 
Utstilleren forplikter seg til å bruke emballasje som både er transportsikker og minst mulig plasskrevende. 
 
Oppbevaringsmuligheter på utstillingsstedet 
Når det gjelder oppbevaring av kunst eller utstyr før eller etter utstilling, bærer kunstner eget risiko. Lokalene kan være 
fuktig  
 
Det er ikke tillatt å oppbevare verk lenger en 1 uke før eller etter utstilling. 
Oppbevaring av emballasje skjer i lagerrom på galleriet. 
 
Arrangør plikter å gi følgende informasjon til presse/publikum  
Utstilling blir annonsert i lokalavisen Samningen og det blir opprettet et arrangement på Samnanger Kunst sin Facebook 
side og Ba.no og   
Det blir utarbeidet plakater som blir hengt opp i nabokommuner. 
 
Følgende arbeid/omvisning skal utføres av utstiller  
Utstiller er selv ansvarlig for å henge opp eller utstille eget kunstverk. 
 
Utstiller inviteres til utstillingsåpning første utstillingsdag, men må bære alle reise-/opphold og andre kostnader selv. 
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