"Vai sentir-se como se tivesse visto
o rosto de Deus” Rolling Stone
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F R A N K L I N
COM JAMES CLEVELAND E O CORO COMUNITÁRIO DO SUL DA CALIFÓRNIA

UM DOCUMENTÁRIO QUE REGISTA A GRAVAÇÃO AO VIVO DE
AMAZING GRACE, DISCO DE ARETHA FRANKLIN, NA IGREJA
BAPTISTA MISSIONÁRIA DE NEW TEMPLE EM WATTS, LOS
ANGELES, EM JANEIRO DE 1972.
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FRANKLIN

DURANTE A GRAVAÇÃO DO ÁLBUM DE GOSPEL MAIS BEM
SUCEDIDO DA HISTÓRIA, AMAZING GRACE. AMAZING GRACE
FOI CONCEBIDO A PARTIR DE IMAGENS DE ARQUIVO NUNCA
ANTES VISTAS, CAPTADAS ORIGINALMENTE EM 1972.

AMAZING GRACE
96 MIN | EUA | 2019

DISTRIBUÍDO POR ALAMBIQUE
WWW.ALAMBIQUE.PT

ARETHA FRANKLIN
Mais de Seis Décadas de Talento Artístico. Aretha Franklin foi um colosso da música popular e um ícone da
cultura mundial. Uma das mais bem-sucedidas artistas musicais de todos os tempos, com mais de 75
milhões de discos vendidos em todo o mundo, a incontestável “Rainha da Soul” produziu um extraordinário
legado ao longo de mais de seis décadas. Cantou para chefes de estado e realeza estrangeira, e conquistou
a admiração dos fãs, colegas e artistas de todas as áreas. É conhecida no mundo inteiro simplesmente pelo
primeiro nome: Aretha.
O seu domínio vocal e excelência artística foram reconhecidos diversas vezes ao longo da sua carreira notável. Considerada por duas vezes como a Maior Vocalista de Sempre pela revista Rolling Stone, Franklin
recebeu a maior condecoração civil dos EUA, a Medalha Presidencial da Liberdade, foi por 18 vezes vencedora dos Grammys, e foi distinguida com um Grammy de Contribuição em Vida e um Grammy para uma
Lenda Viva. Aretha foi a mais jovem personalidade a receber o cobiçado Prémio Kennedy Center; a primeira
mulher a ser incluída no Rock & Roll Hall of Fame; a segunda mulher a ser incluída no Music Hall of Fame dos
EUA; e membro do Gospel Music Hall of Fame.
O álbum de gospel de Aretha, Amazing Grace, é o disco mais vendido e o maior êxito de vendas de um disco
gospel de todo o sempre. Amazing Grace está a a ser objecto de redescoberta quase 50 anos depois da sua
gravação, que se segue ao muito aguardado documentário sobre a produção do lendário duplo álbum ao
vivo, que estreou com críticas óptima s. A 10 de Março de 2019, a CBS homenageou a carreira de Aretha com
a exibição de Aretha: A Grammy Tribute for the Queen of Soul.
Aretha foi reconhecida internacionalmente como “a voz dos movimentos dos direitos civis, a voz da América
negra”, e um “símbolo da igualdade negra”. Em 1968, a sua voz espiritualmente elevada foi escutada em
todo o mundo quando cantou no funeral de Martin Luther King, Jr., e em 1972, durante o funeral de Mahalia
Jackson, a Rainha do Gospel. A aclamada voz de Aretha foi declarada “recurso natural do estado”, em 1985,
pelo Departamento de Recursos Naturais do Estado do Michigan. Posteriormente, Aretha conquistaria
mais um marco na sua carreira ao cantar na primeira tomada de posse do presidente Barack Obama.
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AMAZING GRACE - O FILME
Enquanto Franklin planeava o disco, a Warner Brothers aceitou ﬁlmar a sessão em 1972. A Warner Communications, uma empresa da mesma família da Warner Brothers Films e das editoras Warner, Reprise, Elektra
e Atlantic, colhera os frutos da nova expressão da moda, “sinergia empresarial”com o sucesso, em 1970, do
ﬁlme de Michael Wadleigh e dos disco de Woodstock. A Warner pagara 100.000 dólares pelos direitos e o
ﬁlme rendeu 17 milhões de dólares e o disco vendeu 3 milhões de cópias. A Warner Communications esperava que Amazing Grace obtivesse o mesmo sucesso.
O director do Departamento de Música da Warner Brothers, Joe Boyd (produtor de Nick Drake, Pink Floyd),
sugeriu que se contratasse Jim Signorelli, um realizador de documentários, e a equipa dele de operadores
de câmara 16mm. No entanto, antes de Signorelli assinar o contrato, o director-executivo da Warner
Brothers, Ted Ashley, mencionou o projecto durante uma reunião com Sydney Pollack. À data, Pollack fora
recentemente nomeado a um Oscar de Melhor Realizador pelo ﬁlme Os Cavalos Também Se Abatem. Pollack disponibilizou-se imediatamente para o projecto ao ouvir o nome de Franklin.
Gravado ao vivo da igreja do reverendo James Cleveland em Watts, na Califórnia, em frente a uma plateia/
congregação ao vivo, Amazing Grace tornar-se-ia no disco mais vendido da carreira de Franklin e no disco
de gospel mais popular de sempre.
Porém, o ﬁlme nunca obteve estreia comercial. Sydney Pollack era realizador de longas-metragens. Depois
de capturado, o som é, normalmente, sincronizado posteriormente em estúdio. Depois de dois dias
extraordinários de gravações, os montadores ﬁcaram desesperados. Não havia claquetes, nem marcas que
orientassem a sincronização do som com a imagem. Pollack contratou leitores de lábios e montadores
especializados mas não teve sorte nenhuma.
O ﬁlme ﬁcou na prateleira durante quase 40 anos até que um antigo produtor da Atlantic e protegido de
Wexler, Alan Elliott, foi ter com Wexler e depois com Pollack. Em conjunto, Elliott, Wexler, e Pollack falaram
com a Warner Brothers sobre a possibilidade de usarem novas tecnologias digitais para fazer corresponder
som e imagem e fazer um ﬁlme a partir das imagens em bruto.
Quarenta e sete anos depois, este ﬁlme conﬁrma a excelência de Aretha Franklin e é uma janela da máquina
do tempo para um momento da história musical e social da América.
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AMAZING GRACE - O DISCO
A Atlantic Records foi a primeira casa de Ray Charles, Crosby, Stills, Nash and Young, Otis Redding, Led
Zeppelin, Cream, Roberta Flack, John Coltrane, e da música de outros grandes artistas do Jazz, R&B e Pop.
The Coasters, The Drifters, Ruth Brown, Ray Charles, Solomon Burke, Otis Redding, Sam & Dave, Wilson
Pickett encabeçam a lista de estrelas afro-americanas que a editora promoveu durante as décadas de 1950
e 1960.
Aretha Franklin originalmente assinara com a Columbia Records de John Hammond, que representava
igualmente Billie Holiday, Count Basie, Bob Dylan, e Bruce Springsteen. Quando a sua carreira na Columbia
demorou a arrancar, a Atlantic Records contratou-a e, sob a orientação de Jerry Wexler, a carreira de
Franklin transformou-se.
Com início em 1967, a sequência de êxitos – “I Never Loved A Man”, “Respect”, “Baby I Love You”, “Chain of
Fools”, “Think”, “Don’t Play That Song” – manteve a no topo das tabelas de Pop e R&B. O sucesso de Franklin
serviu para disfarçar o facto de a editora estar a perder o contacto com o legado R&B desde a morte de Otis
Redding e da partida de Ray Charles para uma editora rival.
O amor pela música soul, das Supremes a Al Green, unira os americanos ultrapassando as divisões raciais.
Todavia, no início da década de 1970, o movimento dos direitos civis dividira-se, a par dos assassínios de
Martin Luther King e Malcolm X. Isto conduziu ao crescimento do movimento Black Power e a uma cada vez
maior alienação dos afro-americanos – e da sua música – da cultura popular branca. Editoras como a Atlantic Records (que em 1970 passou a fazer parte da Warner Communications) viam cada vez mais no seu
futuro o mercado em expansão dos grupos brancos de rock e dos cantautores.
Em 1971, Aretha Franklin ﬁcou conhecida como a Rainha da Soul. No auge de de cinco anos de êxitos no
topo da tabela, ela e o seu produtor, Jerry Wexler da Atlantic Records, decidiram que o disco seguinte iria
levá-la de volta à música da sua juventude, e ao mundo da música gospel americana.
Não se pretendia que Amazing Grace fosse um canto de cisne, mas acabou por se tornar num momento
elegíaco da história da música americana, bem como uma saudação ao legado gospel que transformara a
música americana durante a década de 1960.
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AMAZING GRACE - LISTA DE CANÇÕES DO FILME
Noite #1

“On Our Way”, “Wholy Holy”, “What a Friend We Have In Jesus”, “How I Got Over”,
“Precious Memories”, “You’ve Got A Friend”, “Precious Lord Take My Hand”,
“Amazing Grace”, “My Sweet Lord” (Instrumental)
Noite #2

“Mary Don’t You Weep”, “Climbing Higher Mountains”, “Old Landmark”, “Never
Grow Old”, “Old Landmark” (Genérico ﬁnal)

IMPRENSA
“Vai sentir-se como se tivesse visto o rosto de Deus!” Rolling Stone
“É um acto de ressurreição cinematográﬁca, se é que alguma vez existiu algum.”
The Washington Post

“Até para quem não acredita que a graça de Deus é extraordinária, é difícil não
olhar para Franklin no seu auge como algo milagroso, com um ﬁlme em 16mm
há muito tempo enterrado a servir de testemunha.” Globe and Mail
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