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JAILHOUSE ROCK (1957) Direção:
Richard Thorpe Produtora: MGM Studios /
Elenco: Elvis Presley, Judy Tyler.
“O Prisioneiro do Rock” como ficou sendo
chamado no Brasil pode ser considerado o
primeiro clip de Rock da história. Toda a
coreografia foi feita pelo próprio Elvis, acabou
se transformando num clássico!

KING CREOLE (1958) Direção: Michel Curtiz
Produção: Hal Wallis Produtora: Paramount
Pictures Elenco: Elvis Presley, Carolyn
Jones, Walter Mathau.
O trabalho mais elogiado do Rei foi dirigido
pelo mesmo Diretor de “Casablanca”. Elvis
seguia a risca todos os conselhos do Diretor
que acabou elogiando a interpretação de
Elvis em King Creole. A atriz Carolyn Jones
ficou famosa por interpretar “Morticia” da
Família Adams na TV. Faleceu em 3 de
agosto de 1983 de câncer.

G.I. BLUES (1960) Direção: Norman Taurog
Produção: Hal Wallis Produtora: Paramount
Pictures Elenco: Elvis Presley, Juliet Prowse
Filme de muito sucesso! Marca o retorno de
Elvis ao cinema após servir o exército! A atriz
principal
Juliet
Prowse
aparece
no
documentário That´s The Way It Is de 1970.
Faleceu de câncer em 1996
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Em 2005 Tom Jones lamenta em entrevista nunca ter gravado com Elvis,
oportunidades até teve! Por várias vezes cantaram juntos em
confraternizações familiares, mas tudo ficou na informalidade! Nunca houve
qualquer rivalidade entre eles, a mídia em algumas vezes procuravam criar
tal situação, mas nada abalou a amizade entre os dois. Assim como Elvis,
Tom Jones também tem seus “covers” que fazem shows em Las Vegas!
Ambos fizeram história em Vegas e marcaram para sempre seus nomes no
mundo dos espetáculos! Tom Jones ainda se apresenta em Las Vegas,
tem uma agenda lotada de shows, está em boa forma e cantando muito
bem! Se Elvis não tivesse morrido em 77, com certeza muita coisa teria
feito artisticamente! Alguns artistas daquela época estão na ativa até hoje
como nos casos de BB King, Paul MacCartney, Rolling Stones, Tom Jones
e Barbra Streisand. Parte deles já estiveram no Brasil como foi o caso de
Tom Jones em 1974. Se a história não tivesse o 16.08.77 quem sabe não
teríamos visto Elvis pelo Brasil?! Teria sido maravilhoso, mas...
AMIZADE! Ao lado Tom Jones
cumprimenta Elvis durante um
espetáculo em Vegas! Até
hoje faz questão de lembrar
Elvis em seus shows ou
entrevistas! Uma amizade que
ficará marcada pra sempre em
sua memória! De um tempo
mágico e que não voltará !!!!!!!!
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