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Besvar én av følgende to oppgaver:  

 
Oppgave 1 

 

G. Clarke skriver i boken ”The Photographer”: ”A painting, (…), has a surface we can identify in terms 

of paint and brushstrokes. It always reflects the way it was made. Photography, as a medium, is 

deceptively invisible, leaving us with a seamless act of representation, an insistent thereness in which 

only the contents of the photograph, its message, are offered to the eye.” (Clarke, 1997, s.34). 

 

Analyser teksten i lys av pensumlitteraturen og drøft dette sitatet ut fra følgende utsagn: ”Man skulle tro 

at fotografiets mange ulike teknikker og presentasjonsformer og ikke minst fremveksten av det digitale 

fotografi, har gjort oss mer og mer bevisst om hvor forskjelligartet fotografier er både som en 

følge av måten de er produsert, hvordan de presenteres i ulike sammenhenger og innenfor ulike 

institusjoner.”  

 

Oppgave 2 

Analyser de to fotografiene av Lee Friedlander: ”Route 9 W New York”, 1969 (bilde 1) og 

”Albuquerque”, 1972 (bilde 2). Plassere bildene sjangermessig i forhold til 

dokumentarsjangeren. Drøft tilslutt bildene i lys av forestillingen om betydningen av det 

mediespesifikke for utviklingen av en kunstform innenfor modernismen. Bruk stoff fra 

pensumlitteraturen og begrunn relevansen av de valg du gjør.  

 

 

Omfang: 6-8 sider. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand. 

Evt bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sidetallet Oppgaven vurderes med bokstavkarakterer 

A-F. A er beste karakter, F er stryk. 
 

For en utfyllende instruks om innlevering av oppgave, samt nedlasting av forsider og 

fuskeerklæring, se: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/hjemmeeksamen.html 
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