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NOTAS DO FILME
a

One More Time with Feeling documenta o
final  do  proceso  de  produción  do  disco
Skeleton Tree, marcado pola morte do fillo
de 15 anos de Nick Cave ao caer dun cantil
en Brighton. O filme inclúe unha actuación
de 35 minutos de Nick Cave and the Bad
Seeds nos Air Studios de Londres a comezos
de 2016, durante as últimas sesións de gra-
vación do álbum, así como as entrevistas
do director Andrew Dominik a Cave, á súa
esposa Susie Bick e ao músico Warren Ellis.
Tamén hai narracións intermitentes e dis-
cursos improvisados de Nick Cave ao longo
da metraxe.

A  produción  de  One  More  Time  with
Feeling comezou en febreiro de 2016. A ro-
daxe,  levada a cabo por  un equipo de 7
persoas, durou só 10 días. A película gra-
vouse en cor e branco e negro, en 2D e 3D.
Dominik tiña a intención orixinal de que o
todo xirase en torno á música en directo
da banda, pero o proxecto colleu un signi-
ficado novo cando empezou a facer as en-
trevistas de forma improvisada durante a
filmación.

Dominik e Cave acordaron que Dominik po-

día filmar en calquera momento e pregun-
tar o que quixese a Cave, pero este tiña
dereito a vetar calquera cousa que non lle
gustase. Así, houbo varias escenas emocio-
nais  que quedaron fóra  da montaxe pola
confusión de Dominik sobre como tratar o
tema ou por medo a que resultasen de mal
gusto. As partes da narración e voz en off
de Nick Cave gravounas el mesmo co seu
iPhone despois da rodaxe: envioulle varias
horas de arquivos a Dominik por Dropbox;
este  editounas  e  construíu  secuencias  ao
redor destas pezas. 

Foi o propio Nick Cave o que encargou e
financiou One More Time with Feeling para
evitar ter que facer entrevistas promocio-
nais de Skeleton Tree e falar da morte do
seu fillo. Segundo Dominik, Cave non espe-
raba sacar beneficios coa estrea do filme,
como moito recuperar o investimento. 

One More Time with  Feeling debutou no
Festival  de  Venecia  o  5  de  setembro  de
2016. O 8 de setembro, véspera da data de
lanzamento de  Skeleton Tree, estreouse a
nivel  mundial  en  850  cinemas.  Ía  ser  un
evento dunha soa noite, pero por mor da
demanda seguiu a proxectarse ata o 11 de
setembro.
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