SAUDADES EM BAD NAUHEIM

Assista a estréia de Priscila Schmidt
na TV Elvis Triunfal. Ela foi até Bad
Nauheim na Alemanha, cidade que
Elvis ficou morando enquanto servia o
exército em Friedberg. Ela visitou os
locais em que Elvis tirou fotos
históricas como a capa do single de "A
Big Hunk'O Love". Se hospedou no
Hotel Grunewald, o mesmo que Elvis
ficou hospedado em 1959 e conheceu
o quarto do Rei. Participou do Elvis
Festival e da Vigília em tributo a Elvis!

ELVIS ON TOUR EXHIBITION

Priscila Schmidt correspondente do
Elvis Triunfal na Europa visita a
Exposição ELVIS ON TOUR ocorrida
em Londres entre novembro de 2017
a fevereiro de 2018. Além da
exposição Priscila mostra trechos do
espetáculo ELVIS
IN
CONCERT
LIVE ON SCREEN ocorrido na O2
Arena em Londres.

RESDESCOBRINDO
CONCERT 77

O

ELVIS

IN

O Especial "ELVIS IN CONCERT" de
1977 exibido pela CBS foi o último
Especial na carreira de Elvis Presley.
Como Elvis passava por sérios
problemas de saúde, era visível em
alguns momentos o delicado momento
de sua vida. Menos de 2 meses após
gravar as imagens, Elvis falecia aos 42
anos de idade. Até hoje o Especial
nunca foi lançado "oficialmente" em
DVD, só sendo encontrado no
mercado "paralelo" com qualidade
inferior às imagens originais. Seu
lançamento divide opiniões até entre
os fãs de Elvis, tornando o tema um
dos mais complexos no cenário "Elvis".
Neste programa fãs mostram, apesar
do dramático momento de Elvis,
momentos
magistrais
com
interpretações definitivas de "My
Way"; "You Gave Me a Mountain" e
"Hurt". Participações especiais do
E.T.A (Elvis Tribute Artist) ELVINHO,
do cantor e compositor MÁRCIO
MARTINS e um depoimento de PHIL
GELORMINE
(Ex-Repórter
da
Billboard). Assista, talvez você venha a
"Redescobrir"
esse
importante
Especial na carreira de Elvis.
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reverenciado. Obviamente este Especial de 68 é magnífico e foi sem
dúvida um divisor de águas na carreira de Elvis. O "Aloha" foi mostrado
também com sua devida importância e até o programa "Welcome
Home Elvis" de Frank Sinatra ganhou seu destaque. Mas novamente
quando se esbarra no tema "Elvis in Concert da CBS´", o tema é
completamente ignorado, nenhuma palavra foi dita! "The Searcher"
acaba dizendo que após sua última Tour, Elvis faleceu em Graceland no
dia 16 de agosto de 1977. Como todos sabem a "EPE" ignora este
Especial de 77 e isso se repetiu em "The Searcher". Sabemos que Elvis
ainda mantinha contato com Priscilla até 1977, mas na minha opinião as
duas pessoas que tinham mais a falar sobre esse período final da vida de
Elvis, seriam Linda Thompson e Ginger Alden. Linda viveu com Elvis
entre 1972 a 1976 e Ginger entre 1976 e 1977. Digo isso não pela
questão de "defender" uma ou outra, mas como se trata de
um "Documentário" os fatos e os dados deveriam nortear a busca mais
próxima da realidade! Tanto Linda como Ginger simplesmente "não
existem" neste documentário. O final de "The Searcher" traz a imagem
de um Elvis depressivo, solitário e Tom Petty se arrisca ao dizer que
Elvis deve ter se sentido"...superado e desistiu"! Pra finalizar surge
Elvis interpretando "If I Can Dream" do Especial de 68! Após o final da
canção se constrói um clima sombrio com a imagem de Elvis numa sala
vazia! Os portões de Graceland são fechados e se encerra o
documentário! "The Searcher" mostra um "Elvis pesquisador" que
busca "respostas", "caminhos", só faltou algo na minha opinião para
fazer justiça a todo esforço feito por Elvis, mostrar os resultados que sua
"busca" gerou 40 anos depois de sua morte! Acho que seria mais justo do
que deixar a imagem de alguém que parece estar preso no passado,
numa sala vazia...numa TV antiga! Apesar de algumas lacunas e de
muitos "achismos" de alguns entrevistados, é um documentário muito
bom!
Apresenta
com
profundidade
a
busca
de
Elvis
por "respostas"! Mas deixa no ar que: Quanto mais respostas
queremos sobre a vida de Elvis, mais dúvidas parecem surgir!

O DVD de “Elvis Presley- The
Searcher” está previsto para
ser lançado em outubro de
2018 pela Sony Pictures
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