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CINEMA PROPOSTA VAI SER APRESE

HERÓIS
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MISSÃO NAS
TELONAS
AGUARDADO POR UMA LEGIÃO DE FÃS. FILME MAIS
INTIMISTA E CURIOSO DA MARVEL CHEGA AOS CINEMAS
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o Oscar de Melhor Direção por
Nomadland.
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INCLUSÃO.

Após mais de um ano de adiamento em virtude da pandemia de Covid-19, “Eternos”,
um dos filmes mais esperados
e intimistas da Marvel, finalmente chega às telas do cinema nesta quarta-feira (3).
Essa, que é uma das principais produções da Fase 4 da
MCU (Universo Cinematográfico da Marvel, sigla em inglês), foi anunciada em 2018,
antes mesmo do lançamento
de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e, promete levar os fãs
para uma abordagem completamente diferente.
O filme deverá explorar momentos diferentes da história
da Terra e da humanidade,
além de alternar entre o passado e o presente, enquanto
trabalha a relação interna dos
super-heróis.
“Eternos” será estrelado por
atores e atrizes consagrados
em Hollywood, como: Gemma Chan, Richard Madden,
Angelina Jolie, Salma Hayek
e muitos outros, além de estar
nas mãos de Chloe Zhao, a brilhante diretora que conquistou

Além de ser uma das primeiras produções cinematográficas da Fase 4, “Eternos”
também promete ser um dos
filmes mais diversos e inclusivos da Marvel, ou de qualquer
outra produtora de filmes de
super-heróis.
O filme traz para as telas
Phastos (Brian Tyree Henry)
o primeiro personagem abertamente LGBTQIA+ do universo cinematográfico e também

trará Makkari a primeira super
-heroína com surdez, que será
vivida pela atriz Lauren Ridloff
que também possui deficiência
auditiva.
Além disso, o longa também
conta com elenco diverso e
plural, com atores de diferentes raças e etnias.
Kaevin Geige, presidente da
Marvel Studios, comentou
sobre o assunto para a revista norte-americana “Variety”,
“Tivemos super-heróis gays
nos quadrinhos antes, e acho
que já passou da hora de isso
acontecer nos filmes. É só começo”, afirmou.

Angelina Jolie. Malévola
Será Thena em Eternos

Salma Hayek. Filme Frida
Será Ajak em Eternos

Gemma Chan. Filme Raya
Será Sersi em Eternosr

CRÍTICA ESPECIALIZADA.

QR Code. ACESSE E ASSISTA
O TRAILER DE ‘ETERNOS’

Mesmo faltando alguns dias
para a estreia, o longa já começou a receber a opinião da crítica especializada, Com uma
clara divisão de opiniões.
Para Justin Chang, um dos
principais críticos do jornal
Los Angeles Times, “Eternos”
transita entre ser um dos filmes mais interessantes da
Marvel e um dos mais fracos
de Chloe Zhao.
Já para o portal ‘GamesRadar’, a diretora abordou um
tom épico em sua estreia na
Marvel, e foi comparada com
o Denis Villeneuve, diretor
por trás de Duna.

.

Richard Madden. Rocketman
Será Ikaris em Eternos

