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Oppgavesettet er på 2 sider 

 

Besvar én av de to følgende oppgavene: 

Enten:  

1. 

I artikkelen ”Dé-collage/Collage: Notes Towards a Reexamination of an Art Form” skriver John G. Hanhardt 

følgende:  

”The thesis of this paper is that video, as a cultural discourse, has been formed by two issues (1) its 

opposition to the dominant institution of commercial television; (2) the intertextual art practices of an 

international constellation of artists during the late 1950’s and early 1960s.”  

Diskuter videokunstens utvikling i forhold til fjernsynsmediet, med vekt på Hanhardts første påstand i sitatet 

ovenfor. Ta utgangspunkt i aktuelle pensumtekster, og angi eksempler på relevante videoverk fra minst tre 

forskjellige tiår.  

 

Eller: 

2. 

Fremstill grunntrekkene i en mediearkeologisk tilnærming til mediehistorie og medieutvikling. Drøft deretter 

hvordan en slik tilnærming til ”tidlig film” (early cinema) kan bidra med modeller for forståelse av de siste 

to tiårenes heterogene film- og videopraksiser, i lys av en pågående mediedigitalisering. 

 

Formelle krav: 

 Omfang: 7-9 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. 

 



 2 

 

 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: http://www.ub.uio.no/skrive-referere/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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