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 OPPGAVETEKST: 

 

Gjør rede for portrettet som fotografisk genre. 

 

Ta utgangspunkt i pensumslitteratur, anbefalte artikler og selvvalgt tilleggslitteratur. 
 

Artikler fra j-stor: http://www.jstor.org  

Artiklene kan skrives ut fra UiO-maskiner  

 

A Portrait of Non-Identity Author(s): Gerhard Richter Source: Monatshefte, Vol. 94, No. 1, Rereading 

Adorno (Spring, 2002), pp. 1-9 Published by: University of Wisconsin Press Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/30161946  

 

Portraits in Painting and Photography Author(s): Cynthia Freeland Source: Philosophical Studies: An 

International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol. 135, No. 1, Proceedings of the 

Thirty-Seventh Oberlin Colloquium in Philosophy: Aesthetics (Aug., 2007), pp. 95-109 Published by: 

Springer Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40208798  

D 

BIZ [US]: Looking Productively to the Representation of the “self” in 

photographic portraiture 

Fulya Ertem 

Du finner denne artikkelen som PDF i Fronter 

 

Formelle krav: 

• Essayet skal være på 8-10 sider (12pkt. 1 1/2 linjeavstand, Times New Roman)  

• Forside, litteraturliste, billedmateriale etc. kommer i tillegg.  

• Besvarelsen skal reflektere at du har lest pensum og tilleggslitteratur som er relevant i forhold til 

oppgaven. Som tilleggslitteratur regnes de anbefalte artiklene og annen faglitteratur som du finner selv.  

 

• Alle innleveringer skal tilfredsstille kravene til formalia, som står beskrevet i kompendiet til 

oppgaveskriving som ligger på http://www.hf.uio.no/sitat/kompendium.pdf. Her kan du laste ned 

kompendiet. Studenten plikter å sette seg inn 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.  
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• Oppgaver uten kildehenvisninger og uten litteraturliste godkjennes ikke. 

For en utfyllende instruks om innlevering av oppgave, se: 

http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/admin/oppgaveskriving/fronter/innlevering_fronter.html   

 

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

dokument 
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