Liite 2
KANSALLISGALLERIAN LAINAEHDOT (MEDIATAIDE)
Näyttelyssä/Tapahtumassa esitetään mediataideteos Kansallisgallerian kokoelmasta.
Teos on esitettävä Kansallisgallerian installointiohjeiden mukaisesti. Installointiohjeista poikkeava esitystapa on
neuvoteltava taiteilijan tai muun oikeudenhaltijan kanssa erikseen.
Kansallisgalleria sallii teoksen esittämisen näyttelyssä/tapahtumassa. Tekijänoikeuksien omistajana säilyy taiteilija.
Lainansaaja vastaa kaikista esitysoikeudellisista luvista ja korvauksista. Kaikenlainen teoksen kopiointi kielletään.
Kaikki esittämistä varten tehdyt digitaaliset tiedostot on tuhottava kaikilta tietokoneilta ja palvelimilta sovitun
esittämisajan jälkeen.
Lainansaaja vastaa kaikista lainasta aiheutuvista kuluista.
Tekijänoikeudet
Kansallisgalleria luovuttaa Lainansaajalle teoksen (ks Liite 1 Lainattavat teokset) esitettäväksi mainitussa
näyttelyssä/tapahtumassa. Teoksen esittäminen on sallittu ainoastaan kyseessä olevassa näyttelyssä/tapahtumassa,
edellä sovittuna aikana ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.
Kansallisgallerialla ei ole oikeutta siirtää kolmansille osapuolille mitään tekijänoikeuslakiin liittyviä oikeuksia – oikeutta
valmistaa teoksesta kappaleita, esitysoikeutta tai oikeutta välittää teos digitaalisissa tietoverkoissa. Kaikenlainen teoksen
kopiointi, esittäminen tapahtuman ulkopuolella tai muu käyttö kokonaan tai osittain niin analogisessa kuin digitaalisessa
muodossa kielletään. Lainansaaja huolehtii, että kaikki teosta käsittelevät tietävät edellä esitetyt rajoitukset ja ehdot.
Lainansaaja kantaa vastuun mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksiin kohdistuvista vaatimuksista.
Lainatuista teoksista käytettävää kuva‐aineistoa voi tilata Kansallisgallerian kuvakokoelmista:
kuvakokoelmat@kansallisgalleria.fi tai puhelin 0294 500 234.
Vakuutus
Vakuutusturvan soveltuessa teokset on vakuutettava. Teokset vakuutetaan kaikkien riskien varalta siitä hetkestä, kun
teokset lähtevät Kansallisgalleriasta siihen, kun ne saapuvat takaisin Kansallisgalleriaan. Kansallisgalleria voi myös
edellyttää, että taideteokset on vakuutettu niiden käsittelyvaiheessa. Kansallisgalleria voi edellyttää vakuutusasiakirjan
esittämistä Kansallisgallerialle. Valtiontakuu ja kaupungin takaus hyväksytään kaupallisen vakuutuksen sijasta.
Tarvittaessa vakuutuksesta sovitaan erikseen.
Menettely vahinkotapauksissa
Lainansaaja ilmoittaa välittömästi havaitsemastaan vahingosta Kansallisgallerialle. Vahingon toteaa ja vaurion suuruuden
määrittelee Kansallisgallerian valtuuttama konservaattori. Huolimatta teokselle aiheutuneen vahingon määrästä tai
laadusta, teos säilyy Kansallisgallerian omistuksessa.
Kuljetus ja turvallisuus
Mikäli laina sisältää fyysisen esityskopion tai teoksen mukana lähetetään muuta fyysistä aineistoa, Lainansaaja vastaa
niiden turvallisuudesta koko lainan ajan.
Lainansaaja sopii teoksen kuljetuksen ja palautuksen Kansallisgallerian koordinointiyksikön kanssa. Kansallisgalleria voi
tarvittaessa nimetä kuriirin saattamaan teoksia ja valvomaan installointia. Teokset kuljetetaan ovelta‐ovelle‐periaatteella.
Lainansaaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että kaikki teoksen turvalliseen esittämiseen liittyvät seikat on huomioitu.
Lainansaaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että näyttely‐/tapahtumatila on paloturvallinen ja varustettu palohälytys‐
järjestelmällä ja sammuttimilla sekä että vartijahenkilökunta on tietoinen toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä
vaaratilanteissa. Lainansaaja sitoutuu huolehtimaan myös riittävästä turvallisuudesta ja vartioinnista näyttely/‐
tapahtumatilassa sekä muissa tiloissa, joissa teoksia säilytetään tai käsitellään.
Sopimus
Tähän sopimukseen tehtävät muutokset on aina tehtävä kirjallisesti. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Toissijaisesti ne saatetaan Helsingin käräjäoikeuden
ratkaistavaksi.
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