
 

 

 

      MUBI EXIBE COM EXCLUSIVIDADE O ACLAMADO THRILLER 

PSICOLÓGICO SWALLOW, A PARTIR DE 31 DE OUTUBRO 

 

 
Haley Bennett em Swallow 

 

 

26 de outubro de 2020 – A plataforma global de curadoria e streaming de filmes 

MUBI exibe com exclusividade o premiado thriller psicológico de Carlo Mirabella-

Davis Swallow, a partir de 31 de outubro (sábado), na Austrália, América Latina 

(com exceção do México), Índia, Holanda e Escandinávia.  A trama inquietante 

gira em torno de uma mulher grávida, que sofre uma transformação alarmante ao 

desenvolver uma compulsão de comer objetos perigosos.  

 

Escrito e dirigido por Carlo Mirabella-Davis (Knife Point, The Swell Season), Swallow 

estreou no Tribeca Film Festival e garantiu à protagonista Haley Bennett (A Garota 

no Trem, Hillbilly Ellegy, Sete Homens e um Destino, O Diabo de Cada Dia), também 

produtora executiva do filme, o prêmio de Melhor Atriz. Ainda no elenco,  Austin 

Stowell (Whiplash), Elizabeth Marvel (Lincoln, Homeland, Fargo), David Rasche 

(Succession, Veep) e Dennis O´Hare (Big Little Lies). 

 

Swallow conta a história de Hunter (Haley Bennett), uma mulher grávida cuja 

existência idílica sofre uma mudança preocupante quando ela desenvolve uma 

compulsão de comer objetos perigosos. Enquanto seu marido (Austin Stowell) e sua 

família passam a querer controlar sua vida, ela é forçada a confrontar um segredo 

obscuro por trás dessa obsessão incontrolável. 

 

Dos produtores de Domando o Destino e O Conto, e do criativo produtor executivo 

Joe Wright (O Destino de Uma Nação, Desejo e Reparação), Swallow é um conto 

de fadas distorcido, colocando questões provocadoras sobre as expectativas 

impostas às mulheres, o controle delas sobre os próprios corpos e os danos 



 

 

 

psicológicos causados pela cultura patriarcal. Ancorado pela maravilhosa atuação 

de Haley Bennett, esse filme ousado e atmosférico marca a estreia de Carlo 

Mirabella-Davis na direção de longa-metragem. 

 

 

SWALLOW NA MUBI  

A partir de 31 de outubro 

mubi.com 
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SOBRE A MUBI 

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 da 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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