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NOTAS DO FILME
a

En 1972, David Bowie decidiu crear un al-
ter ego escénico: Ziggy Stardust, un perso-
naxe de ciencia ficción andróxino e enig-
mático co que produciu dous exitosos ál-
bums. O 3 de xullo de 1973, no Hammers-
mith Odeon, tiña lugar o último concerto
da  súa  xira  británica  de  promoción  do
Aladdin Sane, o 60º sen descanso. Moi pou-
ca xente da súa contorna sabía que Bowie
decidira abandonar o personaxe de Ziggy e
deixar de actuar unha tempada; só o seu
manager Tony DeFries e o músico Mick Ron-
son estaban ao corrente. Cara ao final da
noite, nun discurso que pronunciou antes
de  despedirse  con  Rock  'n'  Roll  Suicide,
Bowie anunciou a morte de Ziggy.
D.A. Pennebaker era un realizador con ex-
periencia nos documentais musicais, como
o  que  fixera  sobre  a  xira  de  Bob  Dylan
Don't Look Back (1967). A discográfica RCA
enviárao a  filmar  un par  de  cancións  do
show para facer un vídeo promocional, pe-
ro tras velo no concerto do día anterior e
no  ensaio  da  mañá,  Pennebaker  quedou
tan impresionado co carisma de Bowie e a
súa riqueza musical que decidiu filmar to-

da a  actuación, pois cría que daría para
un filme.  Non era consciente de que es-
taba a capturar para a posteridade a de-
rradeira aparición de Ziggy Stardust.
Durante a rodaxe, Pennebaker enfrontouse
á deficiente iluminación do escenario e ao
feito de ter só tres cámaras para filmar o
concerto.  Solucionouno  centrándose  en
planos curtos de Bowie, que estaba baixo
os focos, e do público para capturar o fre-
nesí do concerto (que cos flashes das cá-
maras proporcionaron luz adicional). Para
gravar  correctamente  o  son,  Pennebaker
tivo que dispor de micrófonos e unha mesa
de mesturas adicionais.
Pennebaker fixo que o cineasta experimen-
tal Robert Breer rotoscopiase a Bowie, pe-
ro  aínda  que  se  completou  a  animación,
finalmente decidiron  non  incluíla  na  me-
traxe final. Tampouco aparece Jeff  Beck,
que  tocara  a  guitarra  en  tres  temas  do
concerto pero que pediu que o eliminasen
da montaxe por medo a que aparecer nun
filme glam prexudicase a súa carreira. Tras
unha longa postprodución e problemas de
distribución, o filme por fin se estrearía en
35 mm e vídeo en 1983.
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