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ELVIS ON TOUR (1972) Direção: Pierre
Adidge e Robert Abel Produtora: MGM
O sucesso do primeiro documentário gerou
outro em 72 e com maior sucesso ainda.
“Elvis on Tour” ganhou o Globo de Ouro como
melhor documentário do ano. Neste é
registrado as turnês que Elvis realiza pelos
Estados Unidos, fantástico!
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IT HAPPENDED AT THE WORLD’S FAIR
(1963) Direção: Norman Taurog Produtora:
MGM Stúdios Elenco: Elvis Presley, Joan
O'Brien, Vicky Tiu, Gary Lockwood, Kurt
Russell.
Neste filme de 63 marca a estréia do ator Kurt
Russel no cinema, numa cena muito rápida, o
ainda menino Kurt Russel chuta a canela de
Elvis. Anos mais tarde Kurt iria fazer o papel
do Rei no filme “Elvis não morreu” de 1979.

ELVIS MOVIES – UM PONTO DE VISTA
Elvis não foi bem aceito pelos críticos de cinema! Era alvo de muitas
chacotas em revistas especializadas ou mesmo na TV norte americana.
Alguns atores e atrizes tinham vergonha de dizer que fizeram um filme ao
lado de Elvis. Participar de um filme de Elvis era para alguns...participar de
um “abacaxi”. Mas nada melhor que o tempo para mostrar a importância
deste filmes. Primeiramente não temos Elvis fisicamente entre nós, se não
fossem os filmes e os discos, não teríamos como relembrar ou curtir este
período de sua carreira. Muitos atores e atrizes deste filmes que já foram
chamados de “abacaxis”, só são lembrados porque fizeram um filme com
Elvis. Bons ou ruins, são comercializados até hoje em DVD, VCD, LD ou VHS
gerando milhões de dólares! Elvis era um bom ator, vide os primeiros
trabalhos onde foi elogiado por grandes diretores. A escolha de roteiros
medíocres e o baixo investimento de algumas produções desperdiçaram o
talento de Elvis! Elvis recebeu ótimos convites que foram negados pelo
Coronel Parker como no filme A STAR IS A BORN! Na ocasião o convite
partiu de Barbra Streisand diretamente a Elvis, mas no final o papel ficou
para Kris Kristofferson. O filme foi um verdadeiro sucesso em 1976!Depois da
morte de Elvis vários filmes foram produzidos. Em sua maioria documentários
feito com imagens amadoras com depoimentos de pessoas que conviveram
com Elvis! Muito coisa foi feita com o único propósito de ganhar dinheiro, mas
há muito material de qualidade! Em outra edição do FANZINE ELVIS
TRIUNFAL iremos abordar o assunto.

FUN IN ACAPULCO (1963) Direção: Richard
Thorpe Produção: Hal Wallis Produtora:
Paramount Pictures Elenco: Elvis Presley,
Ursula Andrews, Elsa Cardenas, Paul Lucas,
Terri Garr.
Ursula Andress também foi uma Band Girl da
série 007. Em “Seresteiro de Acapulco” faz o
par romântico com Elvis. O filme é bom,
assim como sua trilha sonora

KISSIN COUSINS (1964) Direção: Gene
Nelson Produção: Sam Katzman Produtora:
MGM Stúdios Elenco: Elvis Presley, Yvonne
Craig, Arthur O'Connell, Glenda Farrell, Terri
Garr.
“Com caipira não se brinca” foi filmado às
pressas, com incríveis erros de produção!
Mesmo assim Sam Katzman (Produtor) não
consertou os erros do filme!
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