PROGRAMA MANHATTAN CONNECTION
DIZ ABSURDOS SOBRE ELVIS
artigo: Marcelo Neves (julho/2018) - Fonte: Rodolfo Schindler

O programa Manhattan Connection apresentado por Lucas Mendes na Globo
News despeja mentira, preconceito e contradição quando o assunto é "Elvis"! O
programa foi ao ar no dia 2 de julho de 2018 na Globo News e contou com a
participação de Pedro Andrade (um enviado da Globo em Nova
York). Pedro Andrade foi comentar o que achou do documentário "The
King" que estreou nos Estados Unidos e aproveitou para colocar suas opiniões
pessoais sobre Elvis. Disse o seguinte sobre o filme: "A metáfora se refere a
esse paralelo entre a ascensão e a queda do Rei, não o "Roberto Carlos",
o Elvis e a ascensão e queda dos Estados Unidos. Se você parar para
pensar Elvis nasceu no Mississipi , era pobre, virou um dos maiores
ícones da Cultura POP no mundo e morreu aos 42 anos numa decadência
absurda..." Nesse momento Lucas Mendes interfere na analise para dizer que
não era uma decadência "artistica", mas "mental", e Pedro Andrade prossegue
dizendo: ".....também, assinou contratos muito errados, furados, fazer
palhaçadas em Vegas, no Empire State, fez uma série de escolhas
erradas e não é exemplo de sucesso mais, é um exemplo de ascensão e
queda..." Depois resume o filme com o seguinte comentário: "...o que o
(diretor) quer dizer com o filme é que a era Trump é o equivalente ao
Elvis Presley gordo, velho, comendo sanduíche de manteiga de
amendoim com banana num banheiro público! Depois outros convidados do
programa aproveitam para criticar os filmes da carreira de Elvis e Diogo
Mainardi completa dizendo que "a música de Elvis" também não seria boa.
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Gostaríamos também de rebater o que foi dito nesse programa.
Primeiramente ao Sr. Pedro Andrade da Globo News gostaríamos que
nos esclarecer da onde você vê a relação entre ELVIS E EMPIRE
STATE!!!! Elvis NUNCA CANTOU lá ou fez um filme em que o prédio
fosse o tema! É bizarra essa relação entre Elvis e este edifício! Depois
disse que Elvis morreu numa decadência "absurda"! Como você me explica
alguém que esteja numa "decadência absurda" fazer 50 shows em seu
último ano de vida com LOTAÇÃO ESGOTADA em todos os
shows? Realizar um Especial de TV naquele ano que foi uma das
maiores audiências da CBS e que colocou o álbum em 5º. lugar nas
paradas de vendas! Quantos artistas naquela época que desfrutavam de
um avião particular do porte de um Convair 880? Chamar os shows
de Elvis de "palhaçada em Vegas" demonstra uma ignorância musical
monumental deste jornalista, seria mais adequado a TV Globo procurar
profissionais que pelo menos pesquisassem com seriedade! O período em
que Elvis atuou em Vegas (1969 a 1976) é considerado uma época de
ouro em Vegas, há até uma estátua de Elvis onde é reverenciado pela sua
incrível marca de shows na cidade! O sucesso foi tão grande que resultou
no documentário "That's The Way Is Is" que a própria TV GLOBO
ENALTECEU DIVERSAS VEZES NA DÉCADA DE 70 como foi mostrado
na seção ELVIS BACK IN TIME em nosso site! Gostaria que a TV Globo
tirasse essa dúvida, Elvis em Vegas é uma "palhaçada" ou o que vocês
disseram naquela época foi uma "GRANDE MENTIRA"??? Se o "recado"
do Diretor de "The King" realmente for o que Pedro Andrade está dizendo
que a "Era Trump é equivalente a "Elvis Presley gordo, velho,
comendo sanduíche de manteiga de amendoim com banana num
banheiro público..."Podemos dizer claramente que esse filme é mesmo
uma "METÁFORA" mas uma "PÉSSIMA METÁFORA" que nada tem ver
com o Elvis que todos os fãs ao redor do mundo conhecem. Fica aqui uma
pergunta para o jornalista Diogo Mainardi, se nenhuma música de
Elvis "presta", como explicar o que o seu amigo de programa Pedro
Andrade disse ao chamar Elvis de "um dos maiores ícones da Cultura
POP no mundo"? Alguém se torna um ícone dessa magnitude sem trazer
nada de qualidade? Ou o planeta esta errado e você deve ser a alma
iluminada que traz a verdade a tona! A Globo cospe no prato que comeu
inúmeras vezes! Temos em nossos registros dezenas e dezenas de
anúncios da Globo quando anunciava em jornais os filmes de Elvis na...
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