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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

HØST 2014 

Dato: Torsdag 13. november 2014 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5810 – Opphavsrett (MA) 

Kunstner og phd-student i kunstfag, Marte Kirkerud, er fascinert av tanken på å lage variasjoner 

over eksisterende arbeider og gi dem nye uttrykk. For tiden arbeider hun med to prosjekter: 

Ved prosjekt nr. 1 er det tatt utgangspunkt i et masseprodusert fat i benporselen, med motiv designet 

av den svenske keramikeren og glasskunstneren Paul Hoff (f. 1945-) og med tittelen Knubbsäl. 

Marte har håndlaget egne fat med fire forskjellige versjoner av motivet (se nedenfor). Ved fat 1 og 2 

har hun manipulert motivet digitalt og påført det på fatene etter brenning, mens i fat 3 og 4 er 

motivet påført direkte i leiren. Marte ønsker å selge et begrenset opplag av sine fat. 

 

 

Paul Hoff, Knubbsäl 
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Marte Kirkeruds fat 1     Marte Kirkeruds fat 2 

 
 
 
 

 

  

 

Marte Kirkeruds fat 3     Marte Kirkeruds fat 4 

 

Spørsmål 1: Vurder hvert av Martes fat og ta stilling til om salg av fatene vil innebære en 

krenkelse av opphavsrett. 

Produksjonen av fatene er først og fremst et ledd  i Martes forskningsprosjekt, som blant annet går 

ut på å problematisere noen sider ved åndsverkloven som er viktige for lærere og lærerstudenter i 

kunst og håndverksfag. Hun legger derfor ut bilder både av Knubbsäl og av sine variasjoner over 
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fatet på Internett, med ledsagende tekst som problematiserer forskjellige aspekter ved hennes egne 

fat opp mot Paul Hoffs fat. 

Spørsmål 2: Drøft om Martes bruk i forbindelse med forskningsprosjektet kan være tillatt 

etter åndsverkloven § 23. Det kan her forutsettes at Knubbsäl  er et åndsverk, og legges til 

grunn at det er offentliggjort. 

Paul Hoffs fat produseres av den svenske porselensfabrikken Gustavsberg og selges over hele 

verden. Prisene på fatet i Norden er nokså høye, men Marte kommer over en selger i Japan, og 

bestiller 30 fat fra denne bl.a. for å kunne demonstrere forskjellene mellom Knubbsäl og hennes fat 

på kunstkongresser i Norge. 

Spørsmål 3:  Drøft og avgjør om salget av Knubbsäl fra den japanske selgeren er lovlig etter 

åndsverkloven § 19. 

Marte er også opptatt av collagekunst og hvordan elementer i denne kan benyttes inn i nye verk. I 

prosjekt nr. 2 har hun tatt utgangspunkt i den franske illustratøren Emmanuel Polancos (f. 1977-) 

collagearbeid, benyttet et annet fotografi (som er falt i det fri), og laget sin egen collage (se 

nedenfor). Hun lurer imidertid på om hun kan legge sin collage ut på Internett, ettersom hun er 

usikker på om det kan være i strid med åndsverkloven. Kan du gi henne et råd i den forbindelse? 

 

 

 

Emmanuel Polancos collage     Marte Kirkeruds collage 
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Spørsmål 4: Drøft og ta stilling til om utlegging av Martes collage på Internett kan være 

krenkelse av opphavsrett. 

Alle spørsmålene skal besvares. 

 
*** 

Sensuren faller torsdag 4. desember klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 

95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

Oslo, 13.11.2014 


