
 
 
Takk for din interesse for å holde utstilling i våre lokaler!  
 
Leien er kr. 4.000.- pr. uke. Ingen kommisjon. Galleriet leies ut fra 1 uke og oppover. 
 
Kunstneren har ansvar over: 
 

● Vakt i åpningstiden* 
● Markedsføring og annonsering 
● Kuratering 
● Montering / Demontering* 
● Fotografi 
● Transport 
● Ramming / Trykk av bildene 
● Skjenkebevilling 
● * Kunstneren får 1 nøkkel som gir 24/7 tilgang til Blank Space. Om nøkkelen gis ikke 

tilbake, blir du fakturert 5000NOK for å skifte lås. 
 
Blank Space tilbyr:  

● 1 gratis time konsultasjon med Blank Space daglig leder Liz Ramsey 
○ Blank Space er behjelpelig med informasjon under hele prosessen 

● Nyvasket galleri, med profesjonelt lys og standard 
● Sentralt beliggenhet, rett i sentrum på Storgata ved Gunerius 
● Fabelaktig stemning 
● Linje på nettsiden vår 
● Oppmuntre dere å “tagge” oss på sosiale media for å bruke “vår gode rykte”. 

(@blankspaceoslo) 
● Vanlig materialer som hammer og spiker, stiger, teip, gallerilister, osv 
● Tilgang til stor kunstnerisk / kulturisk publikum 

 
Ekstra: 

● Fotografi, under vernissagen eller dokumentasjon  - 5000NOK min 
● Markedsføring - 5000NOK min 
● Kuratering - 1000NOK, 1 time (gratis til Blank Space medlemmer) 
● Vakt i åpningstiden: 250kr per time 
● Montering / Demontering: 250kr per time 



Viktig Punkter 
 

1. Galleriet vegger blir malt enten sort eller hvit - vi har ikke mye kontroll over hvilke farge 
veggene blir. Om du har spesielt behov, i forhold til veggene eller andre behov, er det 
best å si fra med god tid så at vi kan hjelpe så best vi kan. 
 

2. Det kan hende at Blank Space har kurs / workshopper på kveldstid / helg i det samme 
rommet som galleriet. Det er vanligvis greit å dele rommet, og gir masse eksponering til 
kunsterisk folk, men vi sier fra hva som er planlagt før avtalen er signert. Du får 
selvfølgelig en privat vernissage hvor deling ikke skjer.  
 

3. Uken begynner mandag kl 11:00, og slutter søndag 17:00. 
 

4. Blank Space dekker forsikring opp til 100000NOK.  
 

5. 50% av beløpet og 4000NOK “depositum” kreves 1 måned før vernissagen og 50% 
resten 1 uka før. Om kunstner avlyser mindre enn 2 uka før vernissagen, eller betaler 
ikke den 2. beløp 1 uka før vernissagen blir depositum ikke refundert. Om Blank Space 
blir skadet, kommer det ut direkte fra depositum.  
 

6. For å bestille galleriet, send oss en epost til gallery@blankspaceoslo.com for å sette opp 
en visning at stedet. Ingen avtale blir inngått før utstiller har presentert noen arbeider, og 
e-post / digitalt bilder passer. Selv om vi “kuraterer” ikke utstillingene som leier galleriet 
vårt, må vi passe på at ingen kunstverk blir stilt ut som inneholder rasistisk, sexistisk, 
homofobisk, eller andre uønsket subjekter. Hvis sånne bilder blir hengt opp, blir dere 
nektet tilgang og penger ikke refundert.  
 

7. Kontrakt må skrives for å ha en gyldig avtale.  
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