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Oppgavetekst
Besvar én (1) av følgende oppgaver:
Enten:
Oppgave 1
Den senere tid har det bært diskusjon om Marianne Heskes kunstprosjekt «Gjerdløa» fra 1980, omtalt
og illustrert i Danbolt, s. 35-36. Drøft prosjektet i lys av hva Danbolt skriver om konseptuell kunst,
betydningen av kontekst og kunstens autonomi og begrepet «kunstinstitusjonen».
Eller:
Oppgave 2
Velg tre malerier fra tre ulike perioder av Jakob Weidemann, som etter ditt skjønn representerer tre
ulike faser av hans maleri. Drøft de tre malerienes utforming i lys av tekstene av Clement Greenberg,
som er pensum i Charles Harrison & Paul Woody Art in Theory 1900-2000.
Hvis du velger bilder gjengitt i pensumlitteraturen, kan du henvise til forfatter, tittel på bok og sidetall.
Hvis du velger fra nettet, legg ved de valgte eksemplene
Eller:
Oppgave 3
Odd Nerdrum: Flyktninger på havet, 1980, ill Danbolt s. 268. Drøft dette bildet i lys av begrepene
«modernisme» og «postmodernisme», slik disse begrepene blir behandlet i pensumtekster i Charles
Harrison & Paul Wood: Art in Theory 1900-2000.
Angående oppgavene 2 og 3:
Dersom du er usikker på hvilke tekster som inngår i pensum, ref. artikler satt opp i indeksen for fagets
wiki.
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