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Semesteroppgave KUN 1000 – eksamen  
Høst 2007 
 
Frist. 10. september – 5. november kl. 16:00 
 
Velg en av to oppgaver: 
  
Oppgave 1: 
Redegjør for form, innhold og kontekst i Picassos verk: Les Demoiselles 
d`Avignon, 1907 
Trekk inn komparativ materialet for å diskutere det du kommer frem til.  
 
Eller 
 
Oppgave 2: 
Redegjør for form, innhold og kontekst i  Gustave Courbets verk: 
Begravelsen fra Ornans, 1849.  
Trekk inn El Grecos verk: Begravelsen av greven Orgaz, 1586 for å 
diskutere Courbets brudd med tradisjonen. 
  
Oppgavene løses i form av en essay.  
 
Bildene finner du i din pensumslitteratur eller i KUB – den kunsthistoriske billeddatabasen.  
KUB er en digital billeddatabase. Du trenger passord og brukernavn for å logge deg inn.  
 
Nettadressen til billedbasen finner du her: http://www.uio.no/studier/program/kunsthistorie 
Eller http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/studenttjenester/billedarkivet 
 
På denne adressen finner du også ” Lange lenker”   oversiktslenker med digitale bilder, 
kunstordbøker og leksika, samt lenker videre til forskjellige museér og geografiske lenker. 
 
 
Frist for innlevering:  Oppgaven leveres digitalt til innleveringsmappa i Fronter sammen 
med en ikke-fusk erklæring innen  mandag 5.nov. kl. 16:00 
 
Fronterkurs og kurs om Formalia 
Hvordan du leverer i Fronter og hva slags formelle krav oppgaven skal oppfylle vil du 
informeres om på følgende forelesningsdagen: mandag 10. september, kl. 12:15-16  
i Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino. 
 
Studenten plikter å sette seg inn i bruk av Fronter.  
 
Frist for resultat: Resultat på oppgaven er lagt ut på Fronter innen 26. november 
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Formelle krav til innlevering: 
 

- Essayet skal være på 10 sider ( 12pkt. 1 ½ linjeavstand, Times New Roman) 
Forside, litteraturliste, billedmateriale etc. kommer i tillegg. 
 

- Besvarelsen skal reflektere at studenten ha satt seg inn i verkenes idehistoriske og 
kulturhistoriske kontekst for å kunne vise hvordan en endret samtidforståelse 
kommer til uttrykk i kunstverkene. 

 
- Det kreves at studenten har lest pensum og tilleggslitteratur som er spesialisert i 

forhold til analyseobjektet. 
 

- Alle innleveringer skal tilfredsstille kravene til formalia, som står beskrevet i 
kompendiet til oppgaveskriving som ligger på http://www.hf.uio.no/sitat 
 
Her kan du laste ned kompendiet. 
 
Studenten plikter å sette seg i kompendiets innhold.  
Her beskrives formelle krav til akademisk skriving, råd til å skrive oppgaver og en 
beskrivelse av Chicago ( kildehenvisninger og litteraturliste).  
Det er Chicago som er anbefalt på kunsthistorie. 
 
NB! Oppgaver uten kildehenvisninger og litteraturliste godkjennes ikke. 
 
Studenten plikter også å sette seg inn i reglene for hjemmeeksamen og regler for 
behandling av fusk som ligger på  
http://www.hf.uio/ifikk/studier/hjemmeeksamen.html 
 
Her gjøres det oppmerksom på under pkt.5B at det er ” spørsmål om fusk når 
gjengivelse eller sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver osv, er 
framstilt uten kildehenvisning”. 
 
 

 
 
 

 


