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"THE KING” ESTREOU EM JUNHO
de 2018 - artigo: Marcelo Neves

CARLOS ARES: Meu amigo! Amo ele, conheço ele há vários anos. Encontrei ele vezes em
Memphis.
POLIANA CUNHA: Ele e ótimo, adoro ele. CARLOS ARES: Ele virá a Argentina?
POLIANA CUNHA: Ele não virá, estive com ele recentemente mas ele não virá pra
cá. Você que já foi há varias na Elvis Week, qual sua opinião sobre o novo
complexo em Graceland (nesse momento ele faz uma careta e rimos bastante). É
complicado eu sei .. CARLOS ARES: Eu não sei o que falar. Acho que Graceland da tudo
que o fã quer. Tudo pertence a Graceland. É o melhor. Nao há nada como Graceland. É mais
sonho da Priscilla. Conheci James Burton, Glen, Linda...

No dia 14 de abril foi a exibição do
documentário da HBO "Elvis Presley The Searcher". Foram 3 horas de
documentário que se concentra mais
na parte artística de Elvis. O que
chamou a atenção foi a presença de
muito material inédito do grande
público, tanto em fotos como em
imagens. Várias personalidades do
mundo musical e de pessoas próximas
a Elvis como Jerry Schilling e Priscilla
Presley participam do documentário. A
Sony lançou em abril de 2018 um box
com 3 CDs com a trilha do
documentário. O cd também chegou
ao Brasil, mas a versão mais enxuta
do lançamento.

Um novo documentário estreou no dia
22 de junho nos Estados Unidos, o
filme "The King" de Eugene
Jarecki. A história é contada através
de uma viagem por Memphis, Nova
Iorque e Las Vegas. Há depoimentos
favoráveis a Elvis e contra também
como o do rapper Chuck D (Public
Enemy) que nunca escondeu sua
repulsa a Elvis. Por outro lado Peter
Guralnick que escreveu uma das
melhores biografias sobre Elvis está
presente no filme. Segundo a sinopse
do filme, a intenção é descrever como
era o "sonho americano" na época de
Elvis em paralelo ao atual quadro dos
Estados Unidos. Em nosso site
Elvistriunfal.com há o trailer deste
filme. Em breve estaremos fazendo
uma análise deste em nosso Portal!
Aguardem!
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POLIANA CUNHA: ...também estive com o James e com a Linda no ano passado.
CARLOS ARES: Adoro a Linda!
POLIANA CUNHA: Sim. Ela tão linda, estivemos no lançamento do livro dela. A
intenção do complexo é mostrar algo diferente, novo, que nunca foi exposto...
CARLOS ARES: Os fãs não querem isso, eles querem Elvis.
POLIANA CUNHA: Houve vários problemas com ingressos, especialmente os
preços. CARLOS ARES: Os fãs de Elvis querem estar próximo dele, eles não ligam pra essas
coisas. Os administradores não ligam para os fãs e nem para Elvis, eles só pensam em
dinheiro. Simples assim. Até a vigília agora é paga, isso é repulsivo.
POLIANA CUNHA: Os fãs criticaram até na imprensa a cobrança para participar da
vigília. E depois de varias criticas foi liberado para aqueles que não tinham
ingresso. Elvis sempre se dedicou aos seus fãs, isso é triste. Como você vê o
trabalho da Priscilla? Esse novo meio de divulgar Elvis. Acha que se Elvis estivesse
vivo ele teria feitos essas parcerias com a Royal, viajando ao redor do mundo, ou
ele estaria aposentado? CARLOS ARES: Ela é muito vaidosa, é bem intencionada e
inteligente, ela sabe como administrar um negócio, mas ela nunca amou Elvis, ao contrário ela
odiava ele. Não gosto como ela se intitula "Presley" (Priscilla Presley), eles se separaram e não
usou mais o nome dele, quando Elvis morreu ela passou se chamar de viúva de Elvis. Enfim
ela é bem inteligente, ela salvou Graceland, Vernon quis vender Graceland e ela não permitiu.
Vernon era um Presley, ela não é.
POLIANA CUNHA: No Brasil temos essa discussão também. CARLOS ARES: Não é uma
discussão é um fato.
POLIANA CUNHA: Vejo que ela é importante agora, para manter o nome de Elvis
na mídia. Como estar aqui em Buenos Aires para um show de Elvis. Quando fui
para Londres era um show inédito, era a primeira vez que se veria aquele show,
era ir em um show de Elvis e foi muito emocionante, e isso foi importante para os
fãs. CARLOS ARES: É justamente o que ela quer que você pense, ela é inteligente
justamente por isso. Ela está levando Elvis aonde ele nunca esteve!
POLIANA CUNHA: qual a sua expectativa pelo show de hoje? CARLOS ARES:
Acredito que será maravilhoso ainda não vi e estou bem ansioso
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