
Art, creativitat i cervell seran el leitmotiv del
Brain Film Fest 2023

El festival de cinema dedicat al cervell celebrarà la seva 6a edició del 15
al 19 de març a Barcelona

La intel·ligència artificial i la humana s’uneixen en la nova imatge del
festival

El XIII Premi Solé Tura ha rebut prop de 200 curtmetratges de 13 països



Barcelona, 15 de desembre.- El Brain Film Fest 2023 ja té dates i nova imatge. La 6a
edició del festival internacional de cinema que gira entorn de les temàtiques relacionades
amb el cervell, se celebrarà entre el 15 i el 19 de març de 2023 en el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). El certamen, que inclou projeccions, taules
rodones, col·loquis i tallers, està impulsat per la Fundació Pasqual Maragall i coorganitzat
amb Minimal Films, amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En aquesta 6a edició, el festival tractarà l'art, la creativitat i el cervell com a temes
centrals. És possible comprendre els efectes de la creativitat, l'art o la bellesa en el nostre
benestar? L'expressió artística pot donar sortida a vivències, experiències o emocions que
el cervell oculta? Quins ressorts cerebrals s'activen davant una obra pictòrica, una simfonia
o una peça audiovisual? Són algunes de les preguntes que el Brain Film Fest es formula en
aquesta edició.

El director artístic del festival, Albert Solé, afirma: “Volem explorar l'art, com el creem i el
rebem, a través del prisma de la neurociència. Mitjançant diferents formats: llargmetratges i
curtmetratges, taules rodones o conferències, explorarem els vincles entre art, creativitat i
cervell, a més de convidar el públic a endinsar-se en el complex òrgan que regeix les
nostres vides”.

Una nova imatge creada amb intel·ligència artificial

La imatge gràfica ha estat dissenyada per Sagarzazu Studio a través de la utilització de
DALL-E, un software d'intel·ligència artificial que crea imatges úniques a partir de
descripcions textuals. En el cas del Brain Film Fest, el text que ha generat la imatge del
cartell ha estat “Imatge d’una dona amb vestit jaqueta amb un ou esquerdat com a cap. Estil
Magritte”.

“La imatge del Brain Film Fest 2023 treballa sobre la idea del procés creatiu i la capacitat del
cervell per a donar a llum tot el concebible i també l'impossible, basant-se en la metàfora del
cap humà com un ou a punt de fer eclosió. Què en naixerà d'ell? No ho sabem, però les
possibilitats són infinites, només la nostra imaginació, el nostre cervell, com a creadors i
també com a espectadors, són la frontera final”, explica David Sagarzazu. “Durant el procés
de treball hem descobert la potència d'aquesta eina, desbocada sense una bona i estricta
direcció d'art, i també hem descobert els biaixos tècnics, culturals i cognitius dels quals
s'alimenta per naturalesa”, afegeix Sagarzazu.

XIII Premi Solé Tura i Premi Microcurts

El Premi Solé Tura, obert a curtmetratges relacionats amb temàtiques del cervell i que
celebra enguany la seva 13a edició, ha tancat la seva convocatòria havent rebut un total de
191 treballs procedents de 13 països. Les obres a concurs opten a premis de 1.500€,
1.000€ i 500€, i seran valorades per un jurat format per professionals tant de l'àmbit científic
com cinematogràfic.



Quant als Microcurts, peces de menys de dos minuts que opten a un premi de 500€, la
convocatòria segueix oberta fins al 31 de desembre. L'organització del festival informarà els
realitzadors, entre el 15 i el 31 de gener de 2023, de quins són els treballs seleccionats per
a començar el procés de votacions en línia.
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