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Oppgavesettet er på 2 sider 

 

Besvar én (1) av de to oppgavene. Les nøye instrukser for de krav som stilles til omfang av 

besvarelse, skriftstørrelse og bruk av fotnoter, samt hvordan oppgaver skal sendes inn.  

 

 

Enten: 

Oppgave 1 

Besøk utstillingen Japanomania i Norden 1875 - 1918 i Kunstindustrimuseet og Nasjonalgalleriet. 

Gi en kort beskrivelse av monteringen i de to byggene og drøft om du finner todelingen av 

utstillingen på de to institusjonene fruktbar eller problematisk. Velg et eksempel på en 

sammenstilling av verk du finner spesielt vellykket og en du finner problematisk. 

 

Bruk pensum aktivt i besvarelsen ved å henvise til artikler og sitater du mener ha særlig relevans og 

er spesielt opplysende i forhold til utstillingsdesignet, monteringen, samspillet med bygningene 

utstillingen finner sted i,  

 

Eller: 

Oppgave 2 

Beskriv og drøft mulige konsekvenser av bestrebelser i kunstmuseer med henblikk på å gjøre dem 

mer aktuelle og relevante i forhold til et bredt publikum. Drøft hvilke konsekvenser det kan være 

tale om i forhold til program, stillingsstruktur og bruk av ny teknologi i formidling. Bruk 

pensumlitteraturen i din besvarelse gjennom å henvise og drøfte avsnitt og artikler i pensum du 

mener har spesiell relevans. 

 



 2 

 

Formelle krav: 

 Omfang: 6-7 sider. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er 

Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand. 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         
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