Institutt for medier og kommunikasjon
Det humanistiske fakultet

MEVIT3526 – Alternativ film
Hjemmeeksamen, høst 2019
Utlevering mandag 09.desemer kl. 11.00. Innleveringsfristen er torsdag 12.desember kl. 11.00.
Besvarelsen skal leveres som PDF-fil i Inspera (mer om dette under).
Oppgavesettet er på to (2) sider og består av to (2) spørsmål. Du skal svare på ett (1) av to (2)
spørsmål. Du må lese begge sidene av oppgavesettet.
Før du begynner å skrive besvarelsen, må du sørge for at du har lest og forstått UiOs informasjon
om fusk: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
Du må bruke en sitat- og referansestil (for eksempel MLA, Chicago eller APA) gjennom hele
besvarelsen, og i litteraturlisten til slutt. Du må derfor også sette deg inn i korrekt bruk av kilder
og referanser: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/

Besvar én av følgende to oppgaver:
Oppgaven skal være på 10 sider (+/- 10%).
1. Begrepet “Cinema of Attraction” ble introdusert for å beskrive tidlig film. Presenter begrepet og
diskuter hvordan det kan anvendes i analyser av senere filmuttrykk.
Vis eksempler på filmer som kan analyseres ut fra dette begrepet. Diskuterer hvordan disse
inkluderer og anvender attraksjonselementer.

2. Realisme er et sentralt begrep i filmteori og filmanalyse. Presenter minst to teoretiske
tilnærminger til realisme i film, og drøft forskjeller og likheter mellom disse.
Presenter en analyse av et valgfritt filmeksempel, hvor du anvender ett eller flere perspektiver på
begrepet realisme. Trekk inn både stilistiske aspekter og aspekter relatert til filmens innhold.

- Du kan skrive eksamensbesvarelsen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
- Besvarelsen skal leveres i Inspera. Når du laster opp besvarelsen må du passe på at det er en PDF-fil
(.pdf). Andre filformater vil ikke godtas av systemet. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik:
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1234.pdf. Inspera stenger presis og automatisk kl. 11:00, så siste mulighet til å laste opp besvarelsen
er kl. 10:59.
- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer som du finner i Studentweb (IKKE
NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år.
- Eksamensbesvarelsen skal være omtrent en ti siders besvarelse (en side tilsvarer ca. 2300 tegn, uten
mellomrom). Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.
Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/ressurser/oppgave/

Kjetil Rødje vil svare på spørsmål om oppgaveteksten som sendes på mail til
kjetil.rodje@media.uio.no innen kl. 12:00 på mandag 09.desember
Eksamensresultat vil bli publisert i Studentweb omtrent tre uker etter eksamen. Resultater gis ikke over e-post
eller telefon.
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