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Valokuvagalleria Hippolyten näyttelykäytännöt 

Näyttelytilan ja teostuotannon kulut 
2020 näyttelymaksu Valokuvagalleria Hippolyten näyttelyajasta on Valokuvataiteilijoiden liiton 
jäsenille 1 100 € ja muille 1 500 €. Hippolyte Studion näyttelymaksu on 450 € kaikille 
näytteilleasettajille. Molempien tilojen näyttelymaksu on 1 550 € (VTL:n jäsen) tai 1 950 € (muut).  
 
Näytteilleasettaja vastaa teosten tuotantokustannuksista sekä omista matkakuluista.   
 

Näyttelyaika 
Näyttelyjakson pituus on neljä viikkoa, johon sisältyy myös ripustus-, purku- ja avajaispäivät. 
Avajaiset pidetään pääsääntöisesti näyttelyn ensimmäistä aukiolopäivää edeltävänä torstaina.  
 
 
Kuljetus ja vakuutus 
Näytteilleasettaja vastaa teosten kuljetuksesta galleriaan ja paluukuljetuksesta. Mahdollisten 
myytyjen teosten kuljetuksesta galleriasta ostajalle, ja sen kustannuksista, huolehtii galleria. 
Hippolyten vakuutus kattaa teosten vakuutuksen näyttelyn aikana palon, murron ja vesivahinkojen 
varalta. Teosten mahdollisesta muusta vakuuttamisesta vastaa näytteilleasettaja.  
 

Näyttelyn ripustus ja purku 
Näytteilleasettaja on vastuussa sekä näyttelyn ripustuksesta että purkamisesta. Näyttelymaksu 
kattaa henkilökunnan tuen näyttelyn ripustus- ja purkupäivinä virka-aikaan.  
 
Hippolytellä on näyttelyn ripustukseen tarvittavat perustyökalut ja ripustustarvikkeet. 
Näytteilleasettaja vastaa tavanomaisesta poikkeavista ripustusratkaisuista (esim. AV-tekniikka) sekä 
niiden installointiin liittyvistä kustannuksista ja teknisestä tuesta.  

 
Näyttelyn valvonta 
Hippolyte huolehtii näyttelyiden valvonnasta.  
 

Avajaiset ja yleisötyö 
Hippolyte järjestää näyttelyille avajaiset ja lähettää avajaisiin sähköiset kutsut. Avajaisten 
alkoholitarjoilu jää näytteilleasettajan itsensä kustannettavaksi. Näyttelyn mahdollinen oheisohjelma 
suunnitellaan ja järjestetään yhdessä näytteilleasettajan kanssa. Näyttelyyn on yleisölle vapaa 
pääsy.  
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Tiedotus ja markkinointi 
Näytteilleasettaja sallii teoskuvien sekä näyttelyn dokumentaatiokuvien käytön näyttelyn 
markkinoinnissa Hippolyten tiedotuskanavissa. Näyttelyn päätyttyä valittu teoskuva jää Hippolyten 
nettisivuille muistuttamaan menneestä näyttelystä.  
 
Hippolyte tiedottaa näyttelystä omilla nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) 
sekä sähköisissä tapahtumakalentereissa. Lisäksi näyttelystä lähetetään tiedote medialle. 
Näytteilleasettaja toimittaa Hippolyten näyttelykoordinaattorille näyttelytekstin ja teoskuvia 
etukäteen. Hippolyte muokkaa materiaalin tiedotuskäytäntöjensä mukaiseksi. Artproof OÜ sponsoroi 
näyttelyjulisteet.  
 

Teosten myynti 
Teosten myyntihinnat ja -ehdot määrää näytteilleasettaja. Näytteilleasettaja valtuuttaa Hippolyten 
henkilökunnan välittäjänä myymään teoksia näytteilleasettajan nimissä ja lukuun. Hippolyte vastaa 
teosten myynnistä.  
 
Myydyistä teoksista Hippolyte pidättää 25 % provision teoksen arvolisäverottomasta myyntihinnasta. 
Välitysprovisio tulee suorittaa myös niistä näyttelyaikana tai 3 kk sen jälkeen tapahtuneista 
teosmyynneistä, joissa näytteilleasettaja on käyttänyt näyttelytilaa tai -tilannetta myynnin 
aikaansaamiseksi. Galleria tilittää näytteilleasettajan osuuden näyttelymyynnistä viimeistään kahden 
kuukauden (2kk) kuluessa näyttelyn päättymisestä. 
 
Myytävänä olevista julkaisuista (kirjoista, korteista yms.) Hippolyte pidättää myös 25% provision 
arvolisäverottomasta hinnasta. 
 

Näyttelyn dokumentointi 
Hippolyte dokumentoi näyttelyn. Näytteilleasettajalla on mahdollisuus käyttää dokumentaatiokuvia 
ei-kaupallisissa tiedotusyhteyksissä. Näytteilleasettaja on velvollinen ilmoittamaan kuvakrediitit 
kuvien yhteydessä.  
 
 


