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Den første oppgaven krever ikke at du oppsøker noen institusjon, men kan besvare oppgaven 

begrenset til bruk av pensumlitteraturen. Den andre oppgaven krever at du henter inn informasjon 

utenom pensumlitteraturen. Denne delingen av oppgaver, er knyttet til at ikke alle studenter har 

anledning til å oppsøke institusjoner i eksamensperioden, men det avspeiler ingen preferanser for 

en bestemt oppgavetype. 

 

Du skal velge én av følgende to oppgaver:  

Enten: 

 

Oppgave 1. 

 

MOMA fremstår i et historisk perspektiv om en gjennomgang av 1900-tallets ulike ismer, ordnet 

kronologisk etter modell av en  stilhistorisk fremstilling av kunsthistorien. Denne modellen har vært 

dominerende i de fleste museer som tar for seg 1900-tallets kunst, til tross for enkelte forsøk på å 

bryte med den. Vekten på kronologi og stil har som utgangspunkt et kunstsyn der kunstverkenes 

form er det sentrale.  

 

Opp mot denne måten å samle  og presentere en samling, står en ordning av samling og utstillinger 

der det tematiske dominerer ut fra om verkene belyser en aktuell situasjon og debatt.  

 

Det oppstår et dilemma for museets fagpersonale, der et tidligere dominerende kunstsyn blir møtt 

med kritikk og motstand fra et kunstsyn som vektlegger at kunsten skal oppleves som aktuell i 

forhold til hva som blir oppfattet som sentrale diskusjoner og konflikter i samtiden.  

 

Drøft hvordan pensumlitteraturen behandler det oppgitte temaet og skriv en avsluttende bemerkning 

der du gir uttrykk for hvordan du mener dette best kan bli løst i et museum. Du kan velge å bruke 

MOMA som ditt eneste eksempel, eller sette dette eksempelet opp mot et selvvalgt eksempel, som 

peker i retning av en annen modell. 
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Eller:  

 

Oppgave 2. 

 

Nasjonalmuseet nærmer seg nå avslutning. Hovedprinsippene i montering og fordeling av arealer er 

klare og har vært publisert og drøftet i offentligheten i lengre tid. På Mellomstasjonen på Brynjulf 

Bulls plass, gis det løpende informasjon om prosessen og det har også vært avholdt en rekke 

foredrag knyttet til flytteprosessen. Gi en kort innføring i hvordan du oppfatter hvordan det nye 

museet vil organisere sin basisutstilling. Drøft organiseringen av utstillingen slik den blir presentert 

i Mellomstasjonen og legg vekt på spørsmålet om du opplever basisutstillingen som preget av en 

vilje til å sette aktuelle problemfelter under debatt, eller først og fremst formidler en tradisjonell 

stilhistorie.  

 

 

Formalia: 

 Omfang: 4-5 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.uio.no/studier/eksamen/inspera/hjemmeeksamen-innlevering.html  
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