
Elvis (Aaron) Presley   (1935 - 1977) 

• Americký zpěvák a herec.  

• Rodiče z chudých poměrů, (white trash) 

• Vycházel hlavně z bělošské country, (častečně však také z černošského gospelu a 
spirituálu).  

• Výraz, temperament a výbušnost projevu zatím od bělocha nikdo takto neslyšel.  

• 1948 stěhování rodiny do Memphisu. 

• Srpen 1953 studio Sun Records, vlastněného Samem Philipsem 

• S. Phillips hledal „bělocha s černošským hlasem“ a rozpoznal Elvisův talent.  

• Únor 1955 - nový manažer Tom Parker, Elvis přešel ke společnosti RCA Records. 

• 1956 první singl pro RCA Records Heartbreak Hotel, prodalo se přes milion kopií.  

• 1. film Love Me Tender (1956), mezi nejlepší patří Jailhouse Rock (1957) a King Creole 
(1958).   

• 24. března 1958 Elvis narukoval a byl umístěn do Friedbergu v Západním Německu.  

• Během služby v Německu poznal svoji budoucí manželku, tehdy čtrnáctiletou Priscillu 
Beaulieu.  

• Po návratu z vojny - rock and roll na ústupu, Presley natáčí pomalé balady (It's Now or 
Never…) 

• Popularita Beatles a jiných stoupá, Elvisova klesá.  

• 1968 - comeback ve velkém stylu.  

• Po sedmi letech mimo žebříčky popularity se roku 1969 dostává na první místo s písní 
Suspicious Minds.  

• 9.října 1973 se Elvis rozvádí, přibírá na váze, přehání to s „léky“, stále však vystupuje a 
nahrává písně.  

• Mezi lety 1969 a 1977 absolvuje 1094 zcela vyprodaných vystoupení.  

• Jako 1. ve čtyřech vystoupeních za sebou vyprodal Madison Square Garden v New 
Yorku (1972).  

• 16. srpna 1977 nalezen snoubenkou mrtev ve svém domě nazvaném Graceland 
Memphisu.  

• Mnozí lidé věří, že zemřel na předávkování drogami. Oficiální verze - srdeční infarkt.  

• Graceland se proměnil v muzeum a stal se 2. nejnavštěvovanějším domem v USA 
hned po Bílém domě. Každoročně se sem sjíždějí davy fanoušků, Elvisovi napodobitelé 
a dvojníci.  

• Dodnes bylo prodáno přes jednu miliardu kopií jeho nahrávek.


