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FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 3

OS COVERS DO REI
Se existe uma frustração em comum a maioria dos fãs de Elvis, é com
certeza o fato de não haver mais a possibilidade de assisti-lo ao vivo. As
novas gerações nunca saberão o que era realmente “ELVIS AO VIVO”
infelizmente! É exatamente por este motivo que os “Elvis Covers” acabam
tomando uma “responsabilidade” de levar ao seu público um pouco dessa
magia! Alguns irão conseguir realizar um verdadeiro tributo, outros serão
alvo de chacotas por distorcerem o que Elvis era de fato! Elvis é ainda é
detentor de vários recordes, como o maior vendedor de discos, o mais
fotografado e também o mais imitado. Praticamente há “Elvis covers”
profissionais em todos os 4 cantos do mundo como: Japão, Israel,
Alemanha, China, Itália, Chile, México, Inglaterra, França, USA, Brasil e
outros paises. Os covers já existiam quando Elvis ainda era vivo, no
documentário “That’s The Way It Is” de 1970 podemos confirmar a
apresentação de alguns num encontro de fãs! O maior número está
concentrado nos Estados Unidos onde há vários concursos para se
escolher o melhor de cada temporada da Elvis Week por exemplo! Muitos
ganham a vida e muito bem por sinal, apenas imitando seu ídolo como é o
caso de Trent Carlini, que realiza shows em Las Vegas e até teve o
privilégio de tocar ao lado dos músicos de Elvis. Atualmente o cover de
maior visibilidade é sem dúvida Martin Fontaine que realiza uma
verdadeira transformação antes de seu show. Uma equipe de profissionais
cuida de todos os detalhes para que Fontaine fique idêntico ao grande
ídolo, o resultado é impressionante já que Fontaine tem pouca semelhança
com Elvis sem seus “assessórios”. Veja o resultado abaixo:
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