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Formelle krav:

Omfang: 7-9 sider. Litteraturlisten regnes ikke med i det totale sideantallet. Anbefalt skrifttype
er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.
Oppgaven vurderes med karakterskala A-F.
Besvarelser uten kildehenvisninger (noteapparat og litteraturliste) godkjennes ikke.
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
Besvarelsen skal leveres som én .pdf-fil. https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/

NB! Du kan endre målform øverst til høyre.

https://www.ub.uio.no/skrive-referere/index.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/
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1 Oppgavetekst/Exam tasks
Besvar kun én (1) av de fire oppgavene.
Vi oppfordrer til, men krever ikke, at oppgavene som er formulert på engelsk besvares på
engelsk.
 
Enten:
Oppgave 1
What do the buildings and architecture of Augustan-era Rome reveal about the concerns, values,
and ideologies of the Augustan Principate? Answer with reference to at least three buildings and
include illustrations where relevant for your argument.
 
Eller:
Oppgave/task 2
Redegjør for skikken med gjenbruk av byggematerialer (spolia) i romersk arkitektur i senantikk og
middelalder, og gi minst tre illustrerende eksempler fra ulike bygg i Roma. Drøft praktiske,
estetiske og ideologiske sider ved dette fenomenet, og diskuter hvorvidt motivasjonen for
spoliebruk endrer seg fra senantikk til høymiddelalder. Bruk illustrasjoner som belyser
argumentasjonen.

 
Eller:
Oppgave 3
Velg en mosaikkutsmykning i en av Romas kirker mellom 500 og 1300, beskriv ikonografien og
redegjør for mosaikkens historiske kontekst. Bruk illustrasjoner. Drøft hvordan den visuelle
retorikken fungerer og hvordan mosaikken forholder seg til kirkerommets funksjon og den
romerske dekorative/ikonografiske tradisjonen.

 
Eller:
Oppgave/task 4
Write an essay in which you introduce the phenomenon of papal urban planning in Rome (i.e.
popes undertaking sustained efforts to improve the city), relating this topic to relevant historical
events and contexts (including the Renaissance and Counter-Reformation) and reflecting on why
the papacy would be interested in developing the city. Make sure to at least include the following
themes in your answer: (1.) urban hygiene, (2.) infrastructure (roads and water supply), and (3.)
monumental building. Discuss these themes by analyzing relevant examples of your own choice
(i.e. projects developed by individual popes).
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Følgende filtyper er tillatt: .pdf  Maksimal filstørrelse er 2 GB.

 

 Velg fil for opplasting

Maks poeng: 0


