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Våren 2016 

Semesteroppgave 

KUN2240 – Kunst og fotografi 

 

• Utlevering av oppgave: 12.04.2016, kl. 10.00 i Fronter. 

• Innlevering av oppgave: 13.05.2016, innen kl. 14.00 i Fronter. 

 

Å skrive semesteroppgave innebærer rett til individuell veiledning fra faglærer. Kommentarer til 

den obligatoriske oppgaven regnes som en slik veiledning. All annen veiledning skjer i Fronter. 

 

Velg én (1) av tre essayoppgaver: 

Oppgave 1 

Portrettet som fotografisk sjanger. Drøft sjangerens kriterier, kompleksitet og ambivalens i forhold 

til kunst og dokumentasjon med utgangspunkt i en eller flere selvvalgte fotografer.  

eller 

Oppgave 2 

Selvportrettet og selviscenesettelse som fotografisk uttrykk og problemstilling. 

eller 

Oppgave 3 

Ta utgangspunkt i din obligatoriske oppgave. Kontekstualisér verket du har analysert i forhold til 

fotografens egen produksjon. 

 

Bruk både pensum og tilleggslitteratur for å svare på oppgaven.  
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Anbefalt tilleggslitteratur: 

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

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  

BIZ [US]: Looking Productively to the Representation of the “self” in photographic portraiture 
Fulya Ertem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalia: 

 Omfang: 8-10 sider. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 1⁄2 linjeavstand. Noter, 

litteraturliste og illustrasjoner kommer i tillegg. 
 Oppgaven vurderes med bokstavkarakterer A-F. A er beste karakter, F er stryk. 

 Besvarelser uten kildehenvisninger (noteapparat og litteraturliste) godkjennes ikke. Det opplyses om at Chicago-

stilen foretrekkes på kunsthistorie. 

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

informasjon, se: https://www.ub.uio.no/skrive-referere/index.html 

 For en utfyllende instruks om innlevering av oppgave, se: 

http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/admin/eksamen/hvordan-levere-besvarelsen-din/innlevering_fronter.html  

https://www.ub.uio.no/skrive-referere/index.html
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/admin/eksamen/hvordan-levere-besvarelsen-din/innlevering_fronter.html

