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______________________________________________________________________________________________________________________

Velg én av oppgavene. Formuler din egen problemstilling. Bruk verkpensum aktivt i analysen.
1
Diskuter likheter og forskjeller mellom Wolfgang Ernsts «mediearkeologi» (2013) og Liv
Hauskens «medieestetikk» (2009, 2013). Konkretiserer diskusjonen ved hjelp av verkpensum.
Wolfgang Ernst (2013) Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press
Liv Hausken (2009) Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse, Spartacus
– (red. 2013) Thinking Media Aesthetics, Peter Lang Academic Publishing
2
Walter Benjamin anses som en viktig referanse for dagens medieestetikk. Ta utgangspunkt i
hans klassiske tekst “Kunstverket i reproduksjonsalderen” (1936) og diskuter hvilke innsikter
denne teksten tilbyr en medieestetisk analyse i 2015. Konkretiserer diskusjonen ved hjelp av
verkpensum.
Walter Benjamin (1991 [1936]) “Kunstverket i reproduksjonsalderen” I Kunstverket i
reproduksjonsalderen. Essays om Kultur, litteratur og politikk, Gyldendal
________________________________________________________________________________________________

Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/
- Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter.
- Nå du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du
bruker PDF. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc.
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- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer som du finner på studentweb (IKKE
NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år.
- Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt en ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom).
Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.
- Du trenger ikke lenger levere fuskeerklæring sammen med eksamensbesvarelsen. Regelverket for
fusk er imidlertid uendret, og det forventes at studentene har gjort seg kjent med dette.
______________________________________________________________________________________________________________________

Liv Hausken og Jon Inge Faldalen vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 7. desember kl
10:30 på rom 208 i IMKs lokaler.

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb 12. januar 2016. Resultater gis ikke over e-post eller telefon.
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