La creativitat i la innovació protagonitzen la imatge i els
continguts del Brain Film Fest 2022
Del 17 al 20 de març el CCCB acollirà la 5a edició del festival
El festival incorpora el Premi Brain Film Fest que reconeixerà personalitats que
han contribuït a canviar la percepció en temàtiques sobre el cervell

Barcelona, 13 de desembre.- Entre el 17 i el 20 març de 2022 el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona acollirà la 5a edició del Brain Film Fest, el festival
internacional de cinema sobre el cervell que inclou projeccions, taules rodones,
col·loquis i tallers. El festival està impulsat per la Fundació Pasqual Maragall i
coorganitzat amb la Fundació Uszheimer i Minimal Films.
Aquesta 5a edició, el certamen explorarà les fronteres de la creativitat i la
innovació. La imatge gràfica, creada per Sagarzazu Studio, “trasllada amb humor la
idea del cervell com a terreny de joc de la creació. De com aquest ens ajuda a formar i
deformar idees, a encaixar peces i contextualitzar imatges. El cervell actua com a
creador alhora que intèrpret de tota abstracció, oxímoron i metàfora, permetent-nos
explorar els límits de la creativitat”, explica David Sagarzazu.

La capacitat de concebre i projectar realitats que no tenim davant dels ulls ha
estat el gran motor que ha permès a la humanitat avançar. Totes les disrupcions
que han canviat la manera d'entendre el món i relacionar-nos amb ell, van ser un dia
embrions en forma d'idea en un cervell humà.
Ens trobem en un moment històric, en què la tecnologia està obligant a
cartografiar de nou els límits del possible per al cervell. Parlem d’aplicacions que
modifiquen estats d’ànim, implants que restauren capacitats perdudes o, fins i tot,
cíborgs en els quals s’alien la biologia i la robòtica.
Al Brain Film Fest 2022 ens preguntarem on resideix la imaginació i què en motiva
l’espurna, presenciarem alguns dels canvis que ens porta la pròxima revolució
científica i plantejarem els interrogants ètics que comporta. Quins mecanismes del
cervell ens permeten jugar amb l'intangible? Fins a on podem i volem arribar?
Per celebrar el 5è aniversari del festival es presenta el nou Premi Brain Film Fest, un
premi honorífic atorgat a una persona relacionada amb el món de la cultura que amb la
seva obra hagi exercit una influència significativa en l’imaginari col·lectiu sobre
les temàtiques del cervell. Amb aquest premi, el festival vol donar visibilitat i destacar
personalitats que han contribuït a una visió empàtica i reveladora sobre el nou
coneixement tecnològic i neurocientífic, els trastorns mentals, i que han generat un
discurs propi en relació a les diverses condicions del cervell i la seva nova realitat,
transformant la percepció social.
El Premi Solé Tura d’enguany ha tancat la seva convocatòria havent rebut un total de
237 curtmetratges a concurs procedents de 26 països.
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