
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VIOLA DAVIS, MICHELLE RODRIGUEZ I ELIZABETH DEBICKI 

JAKO „WDOWY” W FILMIE STEVE’A McQUEENA.  

PREMIERA 16 LISTOPADA W KINACH. 

 

 

Film „Wdowy” rozgrywa się we współczesnym Chicago, targanym przez burze polityczne 

i społeczne. Kiedy podczas spektakularnej próby napadu ginie czterech uzbrojonych 

włamywaczy, ich wdowy – nie mające ze sobą nic wspólnego oprócz długów, z jakimi 

pozostawili ich mężowie kryminaliści – biorą sprawy we własne ręce i zaczynają budować 

przyszłość na swoich warunkach. 

 

„Wdowy” – premiera 16 listopada 2018 r. w kinach w Polsce. Zwiastun filmu jest dostępny 

pod tym linkiem. 

 

Film Wdowy, oparty na popularnym, brytyjskim serialu telewizyjnym o tym samym tytule – 

stworzonym przez Lyndę La Plante -  wyreżyserował, współtworzył scenariusz oraz wyprodukował 

laureat Nagrody Akademii, Steve McQueen, którego „Zniewolony. 12 Years a Slave” zdobył w roku 

2013 Oscara dla Najlepszego Filmu. 

 

Zdobywczyni Nagrody Akademii Viola Davis została obsadzona w roli Veroniki Rawlins, głównej 

bohaterki, która musi odbudować zrujnowane życie po tym, jak jej mąż, zawodowy przestępca, 

Harry (w tej roli Liam Neeson), ginie podczas napadu. (…) Nie ma pieniędzy, ani oparcia 

emocjonalnego. Jednak postanawia żyć dalej – mówi Davis. A jej sposób na przeżycie to 

zrealizować plan napadu, niedokończony przez Harry'ego. Pierwszy krok: znaleźć ekipę, wdowy po 

kumplach Harry'ego z przestępczego światka. 

 

Na początku jesteśmy sobie obce -  wyjaśnia Davis. Lecz łączy nas jedno, czyli śmierć naszych 

mężczyzn w pożarze oraz fakt, iż wszyscy byli złodziejami. Tylko to nas jednoczy.  Oraz fakt, iż nie 

mamy grosza przy duszy i musimy jakoś przetrwać. Jesteśmy nastawione na przetrwanie. Poza tym, 

nie mogłybyśmy się bardziej różnić od siebie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1LKwXuym-I


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Michelle Rodriguez gra Lindę, wdowę z trudem utrzymującą na powierzchni rodzinę oraz mały 

biznes. Rodriguez przyznaje, że na początku obawiała się przyjąć tę rolę.  Myślę, że wyzwaniem 

było dla mnie zagranie kobiety, którą postrzegałam jako słabą, ponieważ nie chciałam 

zaprezentować takiej bohaterki światu - wspomina. Od zawsze zależy mi, żeby zapewniać kobietom 

jak największą niezależność, szczególnie jeśli chodzi o latynoski, na co dzień mające do czynienia 

z kulturą macho. Taki mam odruch – powiedziała aktorka. 

 

Elizabeth Debicki, obsadzona w roli Alice – polskiej emigrantki pozostającej pod ścisłą kontrolą 

męża – mówi, że chciała zagrać w filmie, żeby mieć szansę współpracy z McQueenem. Poznałam 

Steve'a i okazał się niezwykle serdecznym i szczodrym człowiekiem, ale też w fascynujący sposób 

precyzyjnym. Jako aktorka, w pewnym sensie zawsze szukasz kogoś, komu ufasz na tyle, że gdy 

poprosi cię, żebyś skoczyła na głęboką wodę, dasz z siebie wszystko i jemu i swojej bohaterce - 

powiedziała. 

 

W swojej pierwszej znaczącej roli filmowej Cynthia Erivo gra Belle, sojuszniczkę, która zaczyna 

pomagać wdowom dokonać napadu. Jest samotną matką i fryzjerką, lecz jest też bardzo zaradna i 

praktycznie niczego się nie boi. Wie, co trzeba zrobić, żeby przetrwać. To są jej okoliczności 

życiowe, więc kiedy poznaje te kobiety, bez zastanowienia decyduje się im pomóc.   

   

W filmie wystąpili również: Colin Farrell, Brian Tyree Henry, nominowany do Oscara Daniel 

Kaluuya, Garret Dillahunt, Carrie Coon, nominowana do Oscara Jacki Weaver, Jon Bernthal, 

Manuel Garcia-Rulfo, nagrodzony Oscarem Robert Duvall i nominowany do Oscara Liam Neeson. 
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