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Oppgavesettet er på 2 sider 

 

Oppgavetekst 

Velg to fotografier innenfor samme genre av to forskjellige fotografer som var virksomme i ulike 

tidsperioder. Genrene kan være innenfor portrett, landskap, dokumentar, reportasje, etc.. 

 

Drøft genren bildene tilhører og forståelsen av genretilhørigheten kan ha for betydningen av bildene innenfor 

en estetisk og historisk kontekst.  

 

Drøft om bildene kan leses som et uttrykk for ulike perioders oppfatninger om hva som kan være et 

kunstnerisk fotografi ved å diskutere bildene i forhold til retninger som "pictorialism", "straight", 

"documentary", "postmodern" eller andre innarbeidede betegnelser vi finner i litteraturen.  

 

Drøft fotografienes tematikk relatert til forholdet mellom tema og perioden de ble tatt innenfor og om nyere 

teorier kan endre vår forståelse av bildene. (Eksempelvis kan nyere kjønnsteoretiske perspektiver innvirke på 

fortolkning av historisk materiale; nyere kunstteoretiske perspektiver kan også åpne for nye tolkninger av et 

historisk materiale).  

 

Du kan gå inn på ett eller flere av disse punktene i ulik grad, men du må begrunne hvorfor du vektlegger det 

eller de punktene du velger og du må henvise til pensumlitteratur i drøftingen.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Formelle krav: 

 Omfang: 6-8 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 

 

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

dokument.             
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