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AVTALE OM UTLÅN AV KUNST  

MELLOM 

 

KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER OG ___________________ 

BIBLIOTEK 

 

Avtalen gjelder utlån og visning av tre innrammede arbeider av Øyvind Torseter. Visning for 

publikum perioden: ________________________ Verkene befinner seg i bibliotekets 

varetekt og er forsikret av biblioteket i perioden: ___________________________ 

 

 

VERKENE 

Teknikk: Penn og pigmentblekk. Akryl, stempel, collage. Alle er laget i 2014. 

Titler: «Mulegutten på tur 2», «Mulegutten på tur 1» og «Elefantmann møter bonde». 

Salgsverdi pr. verk er kr. 6 500,- (u/ramme) 

Yttermål med ramme: B 68 cm H 38 cm.  

Montering: På baksiden er det en snor, slik at det kun kreves ett punkt for oppheng. 

 

FORSIKRING 

Bibliotekene har selv forsikringsansvaret i perioden verkene er i deres varetekt. Salgs- og 

forsikringsverdi for de tre verkene er til sammen kr. 19 500,- (u/ramme). 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har forsikringsansvaret for kunsten under transport. For at 

vår forsikring skal være gyldig må disse retningeslinjene følges: 

Tilstandsrapport må forefinnes etter transport v/oppakking og v/nedpakking etter 

utstilling. Tilstandsrapport skal inkludere digitale fotografier av verkene etter mottatt 

transport og før transport etter endt utstilling. Fotografiene av gjenstandene skal 

inneholde dato og klokkeslett.  

 

Når tredjepart er ansvarlig for pakking og emballering skal emballasjen være 

spesialtilpasset av Kunstbanken, og det skal følge med en instruksjon til hvordan de 

forsikrede verk skal pakkes/emballeres forsvarlig.  
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TRANSPORT 

Verkene forflyttes i koffert som følger med, og transporteres med bibliotekenes egen 

transporttjeneste. Bibliotekene har ansvar for å videresende kofferten til neste visningssted på 

et tidspunkt avtalt med neste visningssted, eller returnere kofferten til Hamar bibliotek. 

 

INFORMASJONSMATERIELL 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter lager plakat, infomateriell, pressemelding samt invitasjon 

til utsendelse pr. mail. Materiellet leveres via e-post senest to uker før åpning, og er utformet 

slik at visningsstedet selv føyer til dato/klokkeslett for åpning og varighet 

 

MARKEDSFØRING 
Utstillingsstedene sørger selv for kontakt med presse, utsending av pressemelding, evt. 

annonsering og publisering på relevante nettsteder/facebook, kontakt med skole etc. 

 

VEDERLAG 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utbetaler vederlag til kunstneren i følge egen avtale 

 

EVALUERING 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ber om en evaluering av prosjektet fra de ulike 

utstillingsstedene, og sender et enkelt skjema for utfylling i etterkant av utstillingen. 

Besøkstall skal også føres inn her. Kunstbanken ønsker også en evaluering fra bibliotekene 

samlet sett, med det formål å utvikle et best mulig tilbud som alle bibliotek i Hedmark kan 

benytte seg av. 

 

 

 

 

 

Dato: _________ 

 

________________________________                           ______________________________ 

 

Inger Lise Libakken, formidlingsleder   biblioteksjef  

 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter    _____________  bibliotek 


