
توافق نامه کیوریتوری

بین ............... که از این پس »گالری« نامیده می شود و کیوریتور تحت قرارداد ................... که از این پس »کیوریتور« 
نامیده می شود.

............... قصد دارد یک نمایشگاه آثار هنری با عنوان ........................ ارائه کند و طرف ها موارد زیر را می پذیرند:

........................ مــی پذیــرد کــه تحقیــق و مســئولیت هــای کیوریتــوری مرتبــط بــا ســازمان دهــی نمایشــگاه کــه قــرار اســت 
در تاریــخ ............ برگــزار شــود را انجــام دهــد. 

مسئولیت ها: نمایشگاه

ــه  ــوط ب ــائل مرب ــزوم، مس ــورت ل ــگاه و در ص ــور نمایش ــا ام ــه ب ــری ............... ، در رابط ــاس گال ــل تم ــا عام ــور ب 1. کیوریت
درخواســت قــرض گیــری بــرای بودجــه، نگهــداری، عکاســی، تجهیــزات، نقــل و انتقــال، گــزارش تســهیالت، تمهیــدات بیمــه 

ــود.  و ماننــد آن در ارتبــاط خواهــد ب

2. کیوریتــور مذاکــرات ابتدایــی را در رابطــه بــا همــه قــرض گیــری هــا از طــرف گالــری بــا نهادهــا و افــراد قــرض دهنــده 
انجــام خواهــد  داد و بــه همــه ســواالت در رابطــه بــا انتخــاب و تناســب امــور پاســخ خواهــد داد. گالــری بــه همــه ســواالت 
مربــوط بــه جنبــه هــای عملــی بســته بنــدی و نقــل و انتقــال، بیمــه، محیــط زیســت و غیــره پاســخ خواهــد داد کــه جــزو 

مســئولیت هــای موسســه هســتند. 
3. کیوریتــور بایــد در تاریــخ ............... یــا قبــل از آن، همــه آثــار هنــری و شــرایط قــرض کــه لیســتی کامــل از همــه آیتــم 
هــای تاییــد شــده بــرای نمایشــگاه را شــکل مــی دهــد، مشــخص کنــد. ایــن لیســیت محتــوای نمایشــگاه بایــد دربردارنــده 
عناویــن، رســانه هــا، تاریــخ، ابعــاد و نــام، خیابــان و آدرس ای-میــل و همیــن طــور شــماره تلفــن هــر قــرض دهنــده باشــد. 

ایــن لیســت هــا بــه صــورت نســخه فیزیکــی و قالــب دیجیتــال در اختیــار گالــری قــرار خواهنــد گرفــت.
 

4. گالــری درخواســت هــای قــرض گیــری نهــادی رســمی را بــرای همــه قــرض دهنــدگان در زمــان مناســب ارســال خواهــد 
ــت  ــری در اســرع وق ــه شــده از نهادهــای دیگــر، گال ــرض گرفت ــار ق ــورد آث ــد شــوند. در م ــا تایی ــری ه ــرض گی ــا ق کــرد ت
درخواســت هایــی بعــد از آن خواهــد فرســتاد کــه کیوریتــور اطالعاتــی در رابطــه بــا اثــر هنــری ارائــه کنــد تــا بدیــن صــورت 

امــکان پذیــری قــرض گرفتــن مشــخص شــود. 

5. گالــری تمهیــدات مناســب نقــل و انتقــال را زمانــی انجــام خواهــد داد کــه همــه فــرم هــای فــرض گیــری امضــا شــده 
دریافــت شــده باشــند. 

6. کیوریتــور در رابطــه بــا هرگونــه چیدمــان خــاص یــا الزامــات نگهــداری آثــار پذیرفتــه شــده، توصیــه هــای خــود را بــه 
گالــری ارائــه مــی کنــد. 

7. کیوریتور مالحظات چیدمان نمایشگاه را با عامل تماس گالری در همه مراحل در میان می گذارد. 

ــال/ ــر دیجیت ــا تصاوی ــرار مــی دهــد ت ــرض دهنــدگان را مــد نظــر ق ــدان و ف ــدات الزم در مــورد هنرمن ــور تمهی 8. کیوریت
عکــس هــای الزم بــرای اســتفاده وب ســایت را بــه دســت آورده و گالــری را در رابطــه بــا هزینــه هــای تقریبــی قبــل از انجــام 

اقدامــات نهایــی در جریــان قــرار خواهــد داد. 

9. گالــری، عکــس هــای بازتولیــد چیدمــان باکیفیــت را بــرای آثــار مــورد توافــق جهــت نشــر و/یــا وب ســایت و همیــن طــور 
اســناد بصــری معقــول نمایشــگاه را بــرای ســوابق کیوریتــور فراهــم خواهــد کــرد. 
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10. ......................... بــه همــان صورتــی کــه مطــرح شــده بــه عنــوان دارایــی معنــوی کیوریتــور در نظــر گرفتــه مــی شــود و 
کیوریتــور مــی توانــد نمایشــگاه را بــا اذعــان اعتبــار گالــری بــه عنــوان تولیدکنــده نســخه ابتدایــی، در جایــی دیگــر برگــزار 
کنــد. در صورتــی کــه گالــری بــه هــر دلیلــی قــادر بــه برگــزاری نمایشــگاه بــه صــورت مــورد توافــق نباشــد، کیوریتــور مــی 
توانــد آن را در جایــی دیگــر برگــزار کنــد. گالــری متعاقبــا نمایشــگاه را بــه طــور کل یــا جــزء بــدون اجــازه کتبــی کیوریتــور 

برگــزار نخواهــد کــرد.
)همین طور می تواند دربردارنده آیتم زیر باشد:( 

11. گالــری قصــد دارد نشــریه پرینتــی را بــه طــور خــاص بــرای ............................ بــه صــورت بیــان شــده توســط کیوریتــور 
تولیــد کنــد. 

)شامل تاریخ نشر مد نظر، آیتم های الزم از سوی کیوریتور و کسی که مسئول هماهنگی کاتالوگ خواهد بود.(

دستمزدها و هزینه ها
12. بــا در نظــر گرفتــن عملکــرد رضایــت بخــش شــرایط ایــن قــرارداد، گالــری پرداخــت هایــی بــرای امــور کیوریتــوری و 

ســفر بــه کیوریتــور بــه ارائــه خواهــد کــرد. 

دستمزد نمایشگاه
در زمان امضای قرارداد                                                                                                        .............. تومان
در زمان دریافت لیست ابتدایی نمایشگاه و توصیف پروژه بعد از تحقیقات                                             ............ تومان
در زمان دریافت لیست تایید شده نمایشگاه و ارائه متون روابط عمومی ابتدایی، اطالعات برچسب و غیره      ............. تومان
در زمان بازگشایی نمایشگاه به عالوه دستمزد چیدمان به صورت بودجه گذاری شده                               ............ تومان
دستمزد نگارش که در زمان دریافت مقاله کیوریتوری قابل پرداخت خواهد بود                                     ............. تومان
کل:                                                                                                                               .............. تومان 

سفر و اقامت
سفر تحقیقاتی )در صورت مصداق داشتن(      .................. تومان
بازگشایی و چیدمان                                 .................. تومان
کل:                                                     ................. تومان

13. هزینه / سفر
وجــوه نقــدی بــرای ســفر بــا درخواســت کیوریتــور بــه گالــری قابــل دسترســی خواهــد بــود. همــه هزینــه هــای ســفر / اداری 
مســتلزم رســید خواهنــد بــود. گالــری هزینــه ســفر مربوطــه در خصــوص اقامــت، نقــل و  انتقــال، تاکســی، غــذا و غیــره را در 

صورتــی تقبــل مــی کنــد کــه ایــن ســفر از قبــل مجــاز دانســته شــده باشــد. 
ــا  ــر، کپــی و پرینــت مرتبــط ب ــرای هزینــه هــای تمــاس هــای تلفنــی راه دور، پیــک هــا، پســت، بازتولیــد تصاوی ــری ب گال

ــا حداکثــر مبلــغ مــورد توافــق، پــول پرداخــت خواهــد کــرد.  پــروژه مطابــق ب
این مسئله مشخص قلمداد می شود که گالری مسئول هزینه های غیر مجاز کیوریتور نیست. 

الغا:
مشــخص و مــورد توافــق خواهــد بــود کــه ایــن قــرارداد اجرایــی باقــی خواهــد مانــد مگــر آن کــه بــه واســطه شــرایط زیــر 

ابطــال گــردد

14. گالــری در صورتــی کــه دلیلــی صحیــح بــرای ایــن کار وجــود داشــته باشــد مــی توانــد قــرارداد را ابطــال کنــد. عبــارت 
ــر  ــی در ادامــه تحقیــق منطبــق ب ــرارداد؛ ناتوان ــه معنــای ایــن مــوارد اســت: عــدم تبعیــت از شــرایط ق »دلیــل صحیــح« ب

قــرارداد؛ رفتــار کیوریتــور کــه مغایــر منافــع گالــری باشــد.

15. کیوریتــور در صورتــی مــی توانــد قــرارداد را لغــو کنــد کــه گالــری از الزامــات قــراردادی تبعیــت نکنــد، بــه شــکلی کــه 
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تکمیــل پــروژه تهدیــد گــردد؛ یــا در صورتــی کــه بــه هــر دلیلــی ناتوانــی در تــداوم تحقیــق مــورد قــرارداد وجــود داشــته 
باشــد. 

16. هــر طــرف مــی توانــد ایــن توافــق را بــا ارائــه اطــالع 14 روزه لغــو کنــد و بعــد از آن ایــن توافــق باطــل در نظــر گرفتــه 
خواهــد شــد. در صورتــی کــه توافــق قبــل از دوره مشــخص لغــو شــود، گالــری بایــد بــه خاطــر خدمــات انجــام شــده مطابــق 

بــا ایــن توافــق ظــرف 14 روز بعــد از تاریــخ لغــو، بــه کیوریتــور پــول پرداخــت کنــد. 

ــخ لغــو  ــا تاری ــری، دســتمزدها طبــق تکمیــل کار انجــام شــده ت ــرارداد توســط کیوریتــور و گال ــن ق 17. در صــورت لغــو ای
پرداخــت خواهــده شــد. در صورتــی کــه پــروژه توســط گالــری قبــل تکمیــل و بــدون قصــور کیوریتــور لغــو شــود، در کنــار 
دســتمزدهای مربــوط بــه کار، گالــری دســتمزد یــک بــاره ای بــرای جبــران کار و فرصــت از دســت رفتــه بــه مبلــغ .................. 

تومــان پرداخــت خواهــد کــرد. 

18. در صورتــی کــه هــر طرفــی از ایــن قــرارداد از ســوی کیوریتــور یــا گالــری بــه واســطه رخــدادی خــارج از کنتــرل، ناتوانــی 
فیزیکــی، اقدامــات یــا مقــررات مقامــات قانونــی دولتــی، اعتصــاب، آشــوب مدنــی، جنــگ، پاندمــی، توقــف یــا تاخیــر خدمــات 
حمــل و نقــل یــا ســایر دالیــل خــارج از کنتــرل دیگــر نتوانــد کار خــود را انجــام دهــد، هیــچ طرفــی مســئولیتی نخواهــد 
داشــت. ایــن مســئله مشــخص و مــورد توافــق اســت کــه ادعــای خســارتی نیــز از ســوی هیــچ طرفــی وجــود نخواهــد داشــت. 

19. نمایندگی: 
مشــخص خواهــد بــود کــه کیوریتــور جــزو در مــورد مذاکــره قــرض گیــری و توافــق هــای عکاســی مربــوط بــه .................... 

عامــل گالــری نخواهــد بــود و اختیــاری بــرای انعقــاد قراردادهــای دیگــر یــا نمایندگــی از ســوی گالــری نخواهــد داشــت. 

بیمه:
ــرای  ــوری در......................... ب ــدت کار کیوریت ــرای م ــه ای ب ــئولیت حرف ــه مس ــق بیم ــور را طب ــش کیوریت ــری پوش 20: گال

ــد داد. ــری انجــام خواه گال
 ]توجه: به شکل رایج تر، کیوریتور مسئول بیمه خود خواهد بود.[

21. مشــخص قلمــداد مــی شــود کــه تغییــر یــا معافیتــی در هیــچ یــک از شــرایط ایــن قــرارداد وجــود نخواهــد داشــت مگــر 
بــه شــکل اصالحیــه مکتــوب کــه بــه امضــای هــر دو طــرف رســیده باشــد. ایــن مــورد مشــخص خواهــد بــود کــه ایــن قــرارداد 

بــه صــورت کل یــا جــزء قابــل تفویــض نخواهــد بــود. 
 احتمالی انجام خواهد شد. 

امضا کنندگان:

نام گالری........... 

کیوریتور مورد قرارداد
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