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The Rocky Horror Picture Show. Reino Unido, 1975. Cor, 100 min. Musical | Dirección: Jim Sharman | Guión: Jim
Sharman, Richard O'Brien | Fotografía: Peter Suschitzky |  Música: Richard O'Brien |  Elenco: Tim Curry (Frank-N-
Furter),  Susan Sarandon (Janet),  Barry Bostwick (Brad),  Richard O'Brien (Riff  Raff),  Patricia Quinn (Magenta),  Nell
Campbell (Columbia), Peter Hinwood (Rocky Horror), Meat Loaf (Eddie) | Produción: 20th Century Fox

SINOPSE
a

Cando unha parella regresa da voda
duns  amigos,  estala  unha  violenta
tormenta e o coche se lles avaría. Así
as cousas, non teñen máis remedio
que  refuxiarse  nun  castelo,  onde  o
doutor Frank-N-Furter vive entregado
á fabricación dunha especie de Fran-
kenstein. 

NOTAS DA PELÍCULA

Richard O'Brien vivía como actor de-
sempregado en Londres a principios
dos anos 70. Escribiu a maior parte
de  The  Rocky  Horror  Picture  Show
durante  un  inverno  só  por  ter  algo
que  facer.  Desde  a  súa  mocidade,
O'Brien adoraba as películas de te-
rror  e  ciencia  ficción  e  de  serie  B.
Quería combinar elementos coma o
humor involuntario dos filmes de se-
rie  B,  os  diálogos  portentosos  de
schlock-horror, as películas muscula-
res de Steve Reeves e o rock & roll
dos anos 50 no seu musical. O'Brien
concibiu e escribiu a obra ambienta-
da no contexto da era glam que se
manifestara na cultura popular britá-
nica nos anos 70.
a

O'Brien  mostroulle  parte  do  guión
inacabado  ao  director  australiano
Jim  Sharman,  quen  decidiu  dirixilo
no experimental Royal Court Theatre,
de Londres, que se usaba para de-
senvolver  novos  proxectos.  O'Brien
aparecera nunha produción de Xesu-
cristo  Superstar dirixida  por  Shar-
man,  e  os  dous  tamén  traballaron
xuntos en The Unseen Hand de Sam
Shepard.  O  equipo  creativo  orixinal
da  obra  foi  completado  polo  dese-
ñador de produción Brian Thomson,
a deseñadora de vestiario Sue Blane,
o director musical Richard Hartley e
o produtor escénico Michael White.
a

A versión  cinematográfica  conserva
moitos  aspectos  da  versión  escé-
nica, como o deseño de produción e

a música, pero engade novas esce-
nas que non aparecen na obra ori-
xinal.  A trama, a ambientación e o
estilo homenaxean os filmes de te-
rror  da  Hammer,  que  tiñan  o  seu
propio estilo recoñecible ao instan-
te. A secuencia inicial ía conter clips
de varias películas mencionadas na
letra, pero considerouse demasiado
cara e descartouse.
a

Ambientada  na  cidade  ficticia  de
Denton, a película rodouse nos Bray
Studios e Oakley Court, unha casa
de  campo  preto  de  Maidenhead,
(Berkshire)  de outubro a decembro
de  1974.  Oakley  Court,  construída
en 1857 en estilo gótico vitoriano, é
coñecida por varias películas de Ha-
mmer,  aínda  que  no  momento  da
rodaxe non estaba en bo estado, o
que  complicou  a  filmación:  Saran-
don enfermaría de pneumonía.
a

Gran parte do elenco era da produ-
ción teatral orixinal de Londres, in-
cluído Tim Curry, que decidira que o
doutor  Frank-N-Furter  debía  falar
como a raíña de Inglaterra, extrava-
gantemente  elegante.  A  produtora
insistiu en escoller para os persona-
xes de Brad e Janet  dous actores
estadounidenses, Barry Bostwick e
Susan Sarandon.
a

Algúns dos traxes da película viñan
da  produción  escénica.  Reutilizá-
ronse atrezzo e decorados de anti-
gas producións da Hammer. O tan-
que  e  o  maniquí  utilizados  para  o
nacemento  de  Rocky  apareceron
orixinalmente  en  The  Revenge  of
Frankenstein (1958).  Estas  referen-
cias  a  producións  anteriores,  ade-
mais de reducir custos, melloraron o
status de culto da película. A dese-
ñadora de vestiario Sue Blane non
realizou ningunha investigación so-
bre  a  ciencia  ficción  para  os seus
deseños, pero atribuíuse coas súas
creacións o desenvolvemento das

tendencias da moda punk rock, co-
mo as medias de rede rachadas e o
pelo tinguido de cores.
a

O orzamento da película foi  de 1,6
millóns de dólares, moito máis que o
orzamento  da  produción  escénica,
pero  ter  que  duplicar  os  disfraces
para a produción cinematográfica foi
caro. 
a

A  recepción  inicial  foi  extremada-
mente negativa, pero pronto se con-
verteu nun éxito como unha película
de medianoite cando o público co-
mezou  a  interactuar  co  filme  no
Waverly  Theatre  de  Nova  York  en
1976.  Os  membros  do  público  vol-
vían aos cines con frecuencia e fa-
laban  coa  pantalla  e  comezaron  a
disfrazarse coma os personaxes, xe-
rando grupos de actuacións simila-
res nos Estados Unidos. 
a

Aínda dispoñible nalgúns cinemas en
2022,  uns 46 anos despois  da  súa
estrea orixinal, é a película con tem-
po en carteleira da historia do cine.
En moitas cidades, actores afeccio-
nados representan a película en di-
recto  mentres  se  proxecta  e  apro-
veitan en gran medida a tradición da
interacción  co  público.  A  película
adoita  proxectarse  preto  de  Hallo-
ween. Hoxe, o filme ten un inmenso
culto  internacional  e  considérase
unha das mellores películas musicais
de todos os tempos. En 2005, foi se-
leccionado para a súa conservación
no Rexistro Nacional de Cinema dos
Estados  Unidos  pola  Biblioteca  do
Congreso por ser “cultural, histórica
ou estéticamente significativa”.
a

A web de críticas Rotten Tomatoes
dálle  á  película  unha valoración  do
78 % e unha nota media de 6,9/10,
co consenso positivo da crítica: “The
Rocky  Horror  Picture  Show atrae
polos  seus  peculiares  personaxes,
pero  é  o  impulso  narrativo  o  que
enlouquece ao público”. 


