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Velg én av 5 oppgaver: 

 

 

Oppgave 1 

Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk:  

 

Dirk Bouts, siste nattverd, midtpanel, 1464-1468 

Og  

Leonardo Da Vinci, siste nattverd, 1495-1498  

 

 
 

 

Legg i din verksanalyse spesielt vekt på følgende: Begge bilder har den siste nattverden som 

ikonografisk tema. Begge bilder er malt i renessansen og tar i bruk perspektiv for å skape 

rom. Allikevel er bildene svært forskjellig. Redegjør i din verksanalyse for ikonografi og 

formale forskjeller ut fra verkenes plassering i den italienske renessansen og i renessansen 

nord for Alpene. Oppgaven løses som et essay.  

 



 

Oppgave 2 

Gjør en verksanalyse av Otto Dix, Der Krieg ( krigen) 1929-1932. Trekk inn  

Mathias Grünewalds  Isenheim- alter, 1510-1515 som komparativt verk.  

 

 
 

 
 

 

Legg i din verksanalyse spesielt vekt på Otto Dixs verk. Dix laget en billedsekvens med 

krigen som motiv. Han valgte å presentere bildene i form av et triptych ( en tredelt altertavel) 

med konnotasjoner til Mathias Grünewalds Isenheim-alter.  

Gjør rede for formale og ikonografiske fellestrekk til Grünewalds Isenheim-alter. Oppgaven 

løses som et essay.  

 

 

 

 



Oppgave 3  

 

Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk:  

 

Myron, diskuskaster, ca. 450 f.Kr. romersk marmorkopi 

Og  

Bernini, David, 1623  

 

 
 

 

Legg i din verksanalyse spesielt vekt på følgende: Begge skulpturer viser oss figurer i sterk 

bevegelse. Begge kunstnere fokuserer på det såkalte pregnante øyeblikk, der bevegelsen går 

over i en motbevegelse. Redegjør i din verksanalyse for ikonografi og formale likeheter og 

forskjeller ut fra verkenes plassering i gresk klassisk tid og romersk barokk. Oppgaven løses 

som et essay. 

 

 

 

 

 

 



Oppgave 4  

 

Gjør en sammenlignende analyse av følgende to verk:  

 

Käthe Kollwitz, Mor med dødt barn, 1903 

og 

Giotto, Begråtelse, Arena Kapelle, ca. 1305 

 

 
 

 

Legg i din verksanalyse spesielt vekt på følgende: Motivene er ikonografisk beslektet. 

Kollwitzs bilde handler om en mor og hennes døde barn. Giotto maler Maria sørgende over 

sin døde sønn.  Formalt er bildene svært forskjellig. Redegjør i din verksanalyse for 

ikonografiske fellestrekk ( konnotasjoner) og formale forskjeller ut fra verkenes plassering i 

tysk ekspresjonisme og 1300-talls proto-renessanse. Oppgaven løses som et essay. 

 



Oppgave 5  

 

Daumier, Rue Transnonain, 15 Avril 1834 

Og  

David, Marats Død, 1793  

 

 
 

Legg i din verksanalyse spesielt vekt på følgende: Begge bilder har et mord som ikonografisk 

tema. Hendelsens iscenesetting og bruken av formale virkemidler er imidlertid veldig 

forskjellig. Redegjør i din verksanalyse for ikonografi og formale forskjeller ut fra verkenes 

plassering i realismen og nyklassisismen. Oppgaven løses som et essay. 

 



Formelle krav 

( gjelder for alle oppgaver) 

 

      - Essayet skal være på 6-8 sider ( 12 pkt. 1 ½ linjeavstand, Times New Roman) 

Forside, litteraturliste, billedmateriale etc. kommer i tillegg.   

Oppgaven vurderes med bokstavkarakterer A-F. A er beste karakter, F er stryk. 

 

- Besvarelsen skal reflektere at studenten har lest relevant pensum samt 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 

 

- Det er referansesystemet Chicago som er anbefalt på kunsthistorie. 

 

- Oppgaver uten kildehenvisninger og litteraturliste godkjennes ikke. 

 

- Studenten plikter å sett seg inn i reglene for hjemmeeksamen og regler for behandling 

av fusk som ligger på http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-

regelverk/fuskesaker.xml  

 

- Videre forventes det at alle besvarelser oppfyller formelle krav til akademisk skriving. 

For utfyllende informasjon, se: http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf   

 

- For en utfyllende instruks om innlevering av oppgave, se: 

http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/fronter/eksamensinnlevering_fronter.html  

 

- Fuskeerklæring leveres som spørreskjemabesvarelse i Fronter, og skal ikke lastes opp 

som eget dokument.  

 

Side 1/1 

http://www.hf.uio.no/sitat
http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/fronter/eksamensinnlevering_fronter.html

