‘AS VIÚVAS’ ABRE O FESTIVAL DO RIO
LONGA DA FOX FILM SERÁ O FILME DE ABERTURA DA VIGÉSIMA EDIÇÃO DO
FESTIVAL DO RIO, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 1º E 11 DE NOVEMBRO
“As Viúvas”, longa da Fox Film com Viola Davis, será o filme de abertura do Festival do Rio,
que acontece entre os dias 1º e 11 de novembro. O filme, do aclamado diretor Steve
McQueen, traz a história de quatro mulheres que precisam assumir uma dívida deixada por seus
maridos criminosos para salvarem os próprios destinos. A abertura do festival acontece no dia 1
de novembro, no Cine Odeon – Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro. “As Viúvas” será
lançado nos cinemas de todo o Brasil no dia 29 de novembro.
As protagonistas desse thriller intenso são a vencedora do Oscar®, Viola Davis, que interpreta
Veronica; Elizabeth Debicki, no papel de Alice; Michelle Rodriguez, interpretando Linda; e
Cynthia Erivo, como Belle. O elenco conta ainda com as interpretações do vencedor do Oscar®,

Robert Duvall; do indicado ao Oscar®, Liam Neeson; e dos atores Colin Farrell, Daniel Kaluuya
e Brian Tyree Henry.
Sinopse
De Steve McQueen, vencedor do Oscar® ("12 Anos de Escravidão"), e do autor do best-seller e
co-roteirista Gillian Flynn (“Garota Exemplar”), vem um thriller moderno, com cenário em
crime, paixão e corrupção: "As Viúvas". É a história de quatro mulheres sem nada em comum,
exceto uma dívida deixada pelas atividades criminosas de seus maridos mortos. Situada na
contemporânea Chicago, em meio a um tumulto, as tensões aumentam quando Veronica (Viola
Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) e Belle (Cynthia Erivo) assumem
seus destinos em suas próprias mãos e conspiram para forjar um futuro em seus próprios
termos.
Sobre o Festival do Rio
Ao completar 20 anos de existência, o Festival do Rio reafirma sua importância para a cultura
carioca e o cinema no Brasil e na América Latina. Ao longo dessa jornada, o Festival do Rio tem
sido responsável por trazer as primeiras exibições de filmes consagrados em grandes festivais
internacionais e por apresentar ao público diretores estreantes e cinematografias pouco
conhecidas. A Première Brasil se tornou a grande janela de lançamento para os realizadores
nacionais e a estatueta do Redentor, um prêmio reconhecido por público e crítica. O Festival
do Rio é realizado através da lei de incentivo do Ministério da Cultura, patrocínio da
PETROBRAS e demais apoiadores e parceiros.
Sobre a Fox Film do Brasil
Presente no mercado nacional desde 1920, a Fox Film do Brasil é uma das empresas com maior
contribuição à indústria do entretenimento no país, atuando com destaque e garantindo a seus
filmes amplo e diferenciado apoio de divulgação. Dentre os grandes sucessos distribuídos pela
Fox, encontram-se: “A Forma Da Agua”, "O Regresso", "Birdman", "Deadpool", "A Culpa é das
Estrelas", a franquia "X-Men", , "Planeta dos Macacos", "As Aventuras de Pi", "Cisne Negro", as
franquias "Como Treinar Seu Dragão", " Rio"e "A Era do Gelo". A Fox também tem uma área
voltada para investimento e aquisição de títulos em língua estrangeira. No Brasil, coproduziu
e lançou inúmeros longas-metragens nacionais entre os quais os mais recentes: “Lino”, "Em
Nome da Lei", "Linda de Morrer" e outros sucessos como “Somos Tão Jovens", "Nosso Lar", "Copa
de Elite", “Assalto ao Banco Central”, "Ensaio Sobre a Cegueira", "Se Eu Fosse Você 1 e 2",
entre outros. O próximo lançamento em maio de 2018 será a comédia “Não Se Aceitam
Devoluções”.
Mais informações em: http://www.festivaldorio.com.br
Assista ao trailer aqui: https://www.youtube.com/watch?v=FvAtEiP_MrE&t=2s
Fotos do filme: https://we.tl/t-DBnO92WIDp
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