Institutt for medier og kommunikasjon
Det humanistiske fakultet

Eksamensoppgave

MEVIT2532 – Filmhistorie
Ordinær eksamen våren 2013

Utlevering mandag 15.4 kl. 10.00
Innlevering torsdag 18.4 i Fronter (fronter.uio.no)
Oppgavesettet består av to sider.

Velg én (1) av to (2) oppgaver:

1. Velg en av filmstilene utformet på 1920-tallet (f. eks. surrealisme,
ekspresjonisme, sovjetisk montasjefilm osv.) og drøft dens estetiske og og
tematiske særtrekk. Vis til ulike pensumtekster og minst to forskjellige
filmeksempler.
2. Velg en av filmretningene utformet etter 2. verdenskrig (f. eks. neorealisme,
den franske nouvelle vague, den skandinaviske nye bølgen, det nye
Hollywood, 1960-tallets auteur film osv.) og drøft dens estetiske og tematiske
særtrekk. Vis til ulike pensumtekster og minst to forskjellige filmeksempler.

1/2

____________________________________________________________________________________________________________
Nynorsk oppgåvetekst

Vel éi (1) av to (2) oppgåver:

1. Vel ein av filmstilane utforma på 1920-talet (til dømes surrealisme,
ekspresjonisme, sovjetisk montasjefilm osv.) og drøft stilen sine estetiske og
tematiske særtrekk. Vis til minst to ulike pensumtekstar og minst to forskjellige
filmeksempel.
2. Vel ei av filmretningane utforma etter 2. verdskrig (til dømes neorealisme, den
franske nouvelle vague, den skandinaviske nye bølgja, det nye Hollywood,
1960-tallets auteur film osv.) og drøft retninga si estetiske og tematiske
særtrekk. Vis til ulike pensumtekstar og minst to forskjellige filmeksempel.

____________________________________________________________________________
Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/
På forsiden skriver du kandidatnummeret, som du finner på studentweb (IKKE NAVN), emnekode og -navn, samt
semester og år. Filnavnet du laster opp i Fronter skal være kandidatnummeret ditt.
Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom). Forsiden og
litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.

Emneansvarlig Magdalena Tutka-Gwozdz (magdalena.tutka-gwozdz@media.uio.no) vil svare
på spørsmål om oppgaveteksten på e-post mandag 15. april. E-poster sendt innen kl. 12.00 vil
bli besvart i løpet av dagen.
Sensuren kunngjøres 13.5.2013 i studentweb.
Sensuren blir ikke opplyst over telefon eller e-post.
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