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SINOPSE
a

Hai millóns de anos, antes da apari-
ción do  homo sapiens, uns primates
descobren un monólito que os con-
duce a un estadio de intelixencia su-
perior. Millóns de anos despois, ou-
tro  monólito,  enterrado  nunha  lúa,
esperta  o  interese  dos  científicos.
Por  último,  durante  unha misión da
NASA, HAL 9000, unha máquina do-
tada de intelixencia  artificial,  encár-
gase de controlar todos os sistemas
dunha nave espacial tripulada.

NOTAS DA PELÍCULA

Despois de completar  Teléfono ver-
mello, voamos cara a Moscova,  Ku-
brick  interesouse  pola  posibilidade
da vida extraterrestre, e decidiu facer
unha película de ciencia ficción. Ao
querer evitar os fantasiosos retratos
do  espazo  atopados  nas  obras  de
xénero populares da época, buscou
representacións máis realistas e pre-
cisas das viaxes espaciais. Ilustrado-
res  como  Chesley  Bonestell,  Roy
Carnon  e  Richard  McKenna  foron
contratados  para  producir  debuxos
conceptuais  da  tecnoloxía  espacial.
Dous filmes educativos, o documen-
tal animado Universe de 1960 e a pe-
lícula da Feira Internacional de Nova
York de 1964  To the Moon and Be-
yond, foron  importantes  influencias:
o  narrador  de  Universe,  Douglas
Rain, foi elixido como a voz de HAL.

Procurando un colaborador  da co-
munidade  de  ciencia  ficción  para
elaborar o guión, Kubrick foi acon-
sellado por Roger Caras de falar co
escritor Arthur C. Clarke,  que vivía
en  Ceilán.  Tras  reunirse  en  Nova
York en abril de 1964, os dous co-
mezaron a discutir  o proxecto que
ocuparía os vindeiros catro anos da
súa vida. Kubrick escolleu  O senti-
nela, un relato de Clarke, como ma-
terial de partida para o filme. Crea-
ron  o  guión  de  2001 combinando
tramas de varias historias curtas de
Clarke con segmentos novos. Orixi-
nalmente,  Kubrick  e  Clarke  tiñan
previsto desenvolver unha novela de
2001, libre das restricións da pelícu-
la, e logo escribir o guión; na prácti-
ca, o guión desenvolveuse en para-
lelo á novela, sendo só algúns ele-
mentos comúns a ambos. 
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A rodaxe comezou en decembro de
1965  nos  estudios  Shepperton  de
Inglaterra,  que  podían  albergar  o
pozo para a escena da escavación
do cráter de Tycho, a primeira que
se  rodou.  En  xaneiro  de  1966,  a
produción trasladouse aos máis pe-
quenos  estudios  MGM-British  de
Borehamwood. A única escena non
filmada no estudio, que foi a última
en rodarse,  foi  a  das tribos de si-
mios:  construíuse  unha  plataforma
elevada nun eido próximo para po-
der gravar evitando que os coches
pasasen ao lonxe. O mimo profesio-
nal  Daniel  Richter  interpretou o si-
mio principal e coreografiou os mo-
vementos dos demais, que foron in-
terpretados  por  membros  da  súa
compañía.
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A rodaxe con actores completouse
en setembro de 1967, e desde xuño
de 1966 até marzo de 1968 Kubrick
pasou  a maior  parte  do seu tempo

traballando nos 205 planos de efec-
tos especiais cun equipo de 25 es-
pecialistas. O custo dos efectos re-
presentará o 60% do orzamento do
filme, que pasou do inicialmente pre-
visto de 6 millóns de dólares a supe-
rar os 10 millóns.
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Desde o comezo da produción, Ku-
brick quixo que a película fose unha
experiencia non verbal que non de-
pendese das técnicas tradicionais do
cinema  narrativo  na  que  a  música
xogaría  un  papel  vital.  Inicialmente
encargoulle  unha  banda  sonora  ao
compositor Alex North, que escribira
a partitura de Espartaco, pero duran-
te  a  posprodución  decidiu  abando-
nala en favor de pezas clásicas que
escollera como música temporal do
filme (North non o soubo até a es-
trea).  2001 inclúe pezas de Richard
Strauss (Así falou Zaratustra), Johann
Strauss (O Danubio azul),  Aram Kha-
chaturian  e  György  Ligeti,  quen  se
viu na obriga de denunciar a Kubrick
(a pesar da admiración que mostrou
pola película) porque usou a súa mú-
sica sen solicitar permiso nin pagar
dereitos de autor.

2001 recibiu  diversas  respostas  da
crítica,  desde  os  que  a  vían  como
escuramente apocalíptica até os que
a consideraron  unha  parábola  opti-
mista das esperanzas da humanida-
de. Desde a súa estrea, inspirou va-
rias producións posteriores de cien-
cia ficción, entre elas  A ameaza de
Andrómeda,  Star  Wars,  Blade  Ru-
nner ou Alien. Directores como Geor-
ge Lucas, Steven Spielberg ou Ridley
Scott declararon que é a película que
cambiou e definiu o xénero. En 1991,
a Biblioteca do Congreso dos Esta-
dos  Unidos  considerouna  “cultural,
histórica ou estéticamente significati-
va” para a súa conservación.
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