
 

 

 

     LANÇAMENTOS DA MUBI SÃO SELECIONADOS PARA 

COMPETIREM NA MOSTRA INTERNACIONAL DE SP  

     Notturno, do italiano Gianfranco Rosi, Suor/Sweat, do sueco Magnus von 

Horn,  e Farewell Amor, da diretora e escritora tanzaniana-estadunidense 

Ekwa Msangi estrearão com exclusividade na MUBI  
 

 
Magdalena Kolesnik em Sweat 

 

19 de outubro de 2020 – A plataforma de curadoria e streaming MUBI anuncia a 

seleção de seus próximos lançamentos que estarão na 44ª Mostra Internacional de 

Cinema de São Paulo: Notturno, de Gianfranco Rosi (Itália, França, Alemanha), 

estará na categoria Perspectiva Internacional; e Suor/Sweat, de Magnus von Horn 

(Polônia, Suécia), e Farewell Amor, de Ekwa Msangi (EUA), uma coprodução MUBI, 

competem na categoria Novos Diretores. 

 

     Dirigido por Gianfranco Rosi (Fogo no Mar, Sacro GRA), também responsável 

pela cinematografia e trilha sonora, Notturno participou dos festivais de Veneza, 

Nova York e TIFF entre outros. O documentário retrata a vida no Oriente Médio, 

região afetada pela tirania e terrorismo, e como a humanidade resiste em meio à 

violência e destruição. Filmado nos últimos três anos, nas fronteiras entre Iraque, 

Curdistão, Síria e Líbano. 

 

O drama sueco-polonês Suor/Sweat, de Magnus von Horn (The Here After), fez  

parte da seleção oficial de Cannes em 2020. O filme acompanha três dias na vida 

de Sylwia Zajac (interpretada por Magdalena Kolesnik), uma influencer fitness. 

Apesar dos milhares de seguidores e de funcionários leais, a celebridade das redes 

sociais busca por intimidade verdadeira. 



 

 

 

 

Premiado por sua produção no festival de Sundance 2020, Farewell Amor, da 

diretora e escritora tanzaniana-estadunidense Ekwa Msangi, conta a história de 

Walter, após 17 anos no exílio, quando finalmente se reúne com sua família depois 

de ser forçado a deixar Angola para a cidade de Nova York. Ele buscará sua 

mulher, Esther, e sua filha, Sylvia, no aeroporto para levá-las para seu apartamento 

de um quarto no Brooklyn. Eles descobrem rapidamente como os anos de 

separação os transformaram em estranhos absolutos. Enquanto tentam superar os 

obstáculos pessoais e políticos entre eles, a memória muscular da dança os levará 

a encontrar o caminho de volta para "casa". Farewell Amor é uma história de 

imigrante que definiu a paisagem americana desde seu início. 

 

“A exibição dos três releases MUBI junto à Mostra de São Paulo, um dos principais 

eventos de cinema internacional,  é muito importante porque reforça nossa 

estratégia de lançamentos para a América Latina e amplia nossas parceria e 

atuação no Brasil”, declara Juliana Barbieri, Country Manager, MUBI Brasil. 

 

NOTTURNO, SWEAT e FAREWELL AMOR NA MUBI  

mubi.com 

 

Download de imagens: HERE 

 

 
     SOBRE A MUBI[1][2] 

MUBI é uma plataforma de streaming com curadoria, sem anúncios, que está 

disponível em 190 países. A MUBI apresenta uma seleção em constante mudança 

de filmes belos e interessantes escolhidos a dedo, de novos diretores aos veteranos 

mais premiados, de todo o mundo. Os filmes selecionados para entrar na 

programação diariamente são guiados pela cultura e pelo cinema local. A MUBI é 

a maior comunidade global de amantes do cinema, com mais de 10 milhões de 

membros de todas nacionalidades. É possível transmitir ou realizar o download de 

filmes a qualquer momento, e assistir em qualquer tela, de qualquer lugar. O valor 

da assinatura mensal é R$27,90 e a anual, R$202,80. 

 

MUBI está disponível via web, Amazon Fire TV, Apple TV, LG e Samsung Smart TVs e 

também nos mobile devices incluindo iPad, iPhone e Android. A MUBI possui 

escritórios em Londres, Nova York, Kuala Lumpur e Mumbai. 
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