
 שם המרצה: ד"ר רחל ורצברג

 35056מספר הקורס: 
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 Science Fiction (SF) and fantasyשם הקורס באנגלית: 

 

 שיעוראופן הוראה: 

 2שעות שבועיות: 

 2נקודות זכות: 

  אין דרישות קדם:

 
 

ועם האופן בו  ני, פנטזיה וגיבורי על כז'אנר השייך לתרבות הפופולארית והיכרות עם הסוגה של מדע בדי. 1: ות הקורסמטר

יצירות מדומיינות . חקירת האופן בו 2 ת והקולנועית.הספרותית, הגרפיבמדיות השונות:  יצירות השייכות לסוגה זו מתממשות

. 3והדתית שסביבנו.  תרבותית, לעולם המציאות החברתיתופנטסטיות משקפות באופן מעשי התלבטות וספקולציות הנוגעות 

קשר בין עולמות חדשים תקנה כלים עיצוביים הנוגעים ל הדיון בדרכים היצירתיות והויזאוליות בהם  היצירות האלה בוראות 

 .  , יצירתיות ודימיוןוחברה תרבות

הרומן הגרפי סאנדמן  השאר: במהלך הקורס נבחן את  מספר יצירות השייכות לז'אנר המד"ב והפנטזיה, בינהן בין תכני קורס

ונדון באופן בו הויזאוליות  ,של ניל גיימן, סרט המדע בידיוני הקלאסי בלייד ראנר, סרט האנימה: הנסיכה מוננקי  ועוד

 סוגיות יסוד בעולם החברתי והתרבותי שלנומשקפת   הןוהאסתטיקה של

 

Course name: Science Fiction (SF) and fantasy 
Hours: 2 
Credits: 2 
 
1. Familiarity with the genre of science fiction, fantasy and superhero genre belonging to popular culture 
and how this genre works belonging to various media realized: literary, graphic and cinematic. 
2. Exploring how the imaginary and fantastical creations reflect a practical deliberation and speculation 
relating to the world social reality, cultural and religious around us. 
3. Discussion the creative ways that those works creative new worlds and Regulation user design tools 
concerning the relationship between culture and society, creativity and imagination. 
 
content:  
 
The course will examine the number of works belonging to the genre of science fiction and fantasy, 
between them the rest of the graphic novel The Sandman by Neil Gaiman, a science 
fiction classic Blade Runner, film anime princess Monnki and others.. We will discuss the way that the 
visual and aesthetic reflects fundamental issues in our social and cultural.. 
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