Trailer de „Mãe!‟, de Darren Aronofsky, traz
revelações sobre a misteriosa história do casal
Jennifer Lawrence e Javier Bardem
DISTRIBUÍDO PELA PARAMOUNT PICTURES BRASIL, LONGA CHEGA AOS CINEMAS
BRASILEIROS EM 21 DE SETEMBRO
O suspense cerca o novo filme de Darren Aronofsky. A menos de dois meses da estreia, apenas um
teaser e dois cartazes foram apresentados ao público. Hoje, o mistério ganha novos contornos: foi
divulgado o trailer do longa que conta a história do casal formado por Jennifer Lawrence e Javier
Bardem. Os dois cartazes – o primeiro com ela em um ambiente angelical, porém segurando nas
mãos o próprio coração, e no outro Bardem cercado de rostos disformes consumidos pelas chamas –
estimularam a criação de várias teorias espalhadas pela internet.
No trailer de “Mãe!”, que pode ser assistido no link https://youtu.be/ugn1gqGl7rs, um pouco mais
da trama é revelado. Dois novos personagens, interpretados por Ed Harris e Michelle Pfeiffer, surgem
para visitar o casal de protagonistas. Todas as cenas do trailer se passam dentro da mesma casa. E o
clima angustiante do teaser fica ainda mais intenso.
O diretor
Entre os filmes mais conhecidos de Darren Aronofsky estão “Noé” e “Jackie”. Ele foi indicado ao
Oscar e ao Globo de Ouro de melhor diretor por “Cisne Negro”, que acabou garantindo o prêmio da
Academia, o Globo de Ouro e o BAFTA de Melhor Atriz para Natalie Portman.
Materiais “Mãe!”
Trailer YouTube: https://youtu.be/ugn1gqGl7rs

Trailer Download: www.paramountpictures.com.br/imprensa/Mae/Trailer/trailerB
Download cartazes: www.paramountpictures.com.br/imprensa/Mae/Cartaz_Teaser
Sobre a Paramount Pictures Corporation
A Paramount Pictures Corporation (PPC), uma importante produtora e distribuidora global de
entretenimento filmado, é uma unidade da Viacom (NASDAQ: VIAB, VIA), casa de marcas globais
famosas que criam emocionantes programas de televisão, filmes de longa metragem, conteúdo de
curta metragem, apps, jogos, produtos de consumo, experiências nas mídias sociais e outros
conteúdos de entretenimento para as audiências de mais de 180 países.
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