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NA PROCURA DA MEMORIA (venres 24, 18 h)

FICHA TÉCNICA

Auf der Suche nach dem Gedächtnis. Alemaña, 2008. Cor, 95 min. Xénero: 
Documental | Dirección: Petra Seeger | Guión: Petra Seeger, Eric Kandel | 
Produción: Petra Seeger, Robert Winkler (FilmForm Köln GmbH, WDR, ORF) 
|  Fotografía:  Robert Winkler, Mario Masini |  Montaxe: Oliver Neumann | 
Música:  Walter  W.  Cikan,  Marnix  Veenenbos,  Petr  Spatina,  Bernhard 
Fleischmann | Participantes: Eric Kandel, Markus Giefing, Angelika Kropej

SINOPSE. Un retrato de Eric Kandel, premio Nobel e probablemente o neurocientífico máis importante da actua-
lidade. Kandel fala das súas investigacións científicas e da relación destas coa súa vida: cando era neno viviu o 
Holocausto. Kandel explica que a aprendizaxe modifica as transmisións sinápticas do cerebro; a memoria mantén a 
vida mental e favorece así a continuidade da nosa existencia. Desde os anos 60, investiga o funcionamento da me-
moria a curto e longo prazo, cando ese era un campo científico novo. Cada vez apréciase con máis claridade a ínti-
ma relación entre o traballo de investigación de Kandel e as súas dolorosas experiencias persoais, coma se o seu  
traballo lle permitise atopar explicacións aos seus amargos recordos. 

PREMIOS. Mellor Documental nos Bavarian Film Awards | Premio do Público no WPA Film Festival

CONECTA E REZA (venres 31, 18 h)

FICHA TÉCNICA

Plug & Pray. Alemaña, 2010. Cor, 95 min. Xénero: Documental | Dirección 
e guión: Jens Schanze |  Produción: Judith Malek-Mahdavi, Jens Schanze 
(Mascha Film)  |  Fotografía:  Börres Weiffenbach | Montaxe: Jens Schanze, 
Jörg  Hommer |  Música:  Rainer  Bartesch |  Participantes:  Joseph 
Weizenbaum,  Raymond  Kurzweil,  Hiroshi  Ishiguro,  Minoru  Asada,  Giorgio 
Metta, Neil Gershenfeld, Hans-Joachim Wünsche, Joel Moses 

SINOPSE. Documental que trata sobre a construción de máquinas intelixentes e sobre o pioneiro neste iedo de 
investigación: Joseph Weizenbaum (1923-2008). Céntrase non tanto nos detalles técnicos, senón máis ben nas im-
plicacións éticas, en parte mesmo relixiosas, que leva o desenvolvemento de intelixencias artificiais. É o ser hu-
mano unha máquina de carne e óso? Plug & Pray abre as portas dos laboratorios secretos da intelixencia artificial, 
mergúllase nun mundo no que se mesturan a Tecnoloxía Computacional, a Robótica, a Bioloxía, a Neuroloxía e a 
Psicoloxía do Desenvolvemento. Joseph Weizenbaum enfróntase, nun último gran duelo filosófico, cos homes que 
xa traballan en desenvolver o vindeiro último produto da revolución dixital: un robot que podería substituír aos hu-
manos. O debate desemboca nun obstinado manifesto pola humanidade. 

PREMIOS. Mellor Documental nos Bavarian Film Awarda | Gran Premio do Xurado no Paris International Science 
Film Festival | Mellor Filme na Mostra de Ciencia e Cinema da Coruña

TOLOS POLAS PARTÍCULAS (venres 7, 18 h)

FICHA TÉCNICA

Particle Fever. Estados Unidos, 2013. Cor, 99 min. Xénero: Documental | 
Dirección  e  guión: Mark  Levinson |  Produción: David  Kaplan,  Mark 
Levinson, Andrea Miller (Anthos Media) | Fotografía: Wolfgang Held, Claudia 
Raschke | Montaxe: Walter Murch | Música: Robert Miller | Participantes: 
Martin  Aleksa,  Nima  Arkani-Hamed,  Savas  Dimopoulos,  Monica  Dunford, 
Fabiola Gianotti, David Kaplan, Mike Lamont

SINOPSE. Imaxina ser quen de ver como Edison acendeu a primeira lámpada, ou como Franklin recibiu a súa pri-
meira descarga eléctrica. Por vez primeira, unha filme dálle ao público un asento de primeira fila para presenciar  
o avance científico máis significativo e inspirador da nosa xeración namentres sucede. Particle Fever segue a seis 
brillantes científicos durante o lanzamento do Gran Colisionador de Hadróns, que marca a posta en marcha do ex-
perimento máis grande e máis caro na historia, revolucionando a innovación humana. A medida que tratan de de-
sentrañar os misterios do universo, 10.000 científicos de máis de 100 países uníronse na procura dun só obxectivo: 
recrear as condicións que existían xusto despois do Big Bang e atopar o bosón de Higgs, o que podería explicar a  
orixe de toda a materia. Pero os nosos heroes enfrontan un reto aínda maior: chegamos ao noso límite de entender  
por que existimos?

PREMIOS. Premio do Público no Sheffield Docunmentary Festival | Premio Brainstorm e Gran Premio do Xurado no  
360º Contemporary Science Film Festival

CICLO TRÁNSITO: EUROPA | Os luns (Filmoteca) e os mércores na Biblioteca Nodal de Ourense


