MUBI estreia com exclusividade no streaming

SWEAT
UM FILME DE MAGNUS VON HORN
“O olhar mais intenso sobre um demônio das mídias sociais desde Oitava Série” - IndieWire
“Animado e ligeiramente surreal” - The Hollywood Reporter

NA MUBI A PARTIR DE 23 DE JULHO
19 de julho de 2021 – A MUBI, distribuidora global e serviço de streaming com
curadoria, anuncia a estreia do aclamado filme de Magnus von Horn, SWEAT,
em sua plataforma, no dia 23 de julho, sexta-feira.

O segundo longa-metragem do roteirista e diretor Magnus von Horn, SWEAT,
é um vislumbre chocante sob a superfície colorida de uma celebridade da
internet. Magdalena Koleśnik tem uma atuação marcante como a amada
influenciadora fitness Sylwia, que aparentemente conquistou tudo: centenas
de milhares de seguidores em redes sociais, acordos de patrocínio, capas de
revista.
Mas, quando Sylwia posta um vídeo dela mesma chorando no Instagram,
seus patrocinadores ficam preocupados, seu maior fã fica cada vez mais
obsessivo e ela é obrigada a confrontar suas inseguranças mais profundas.
Enquanto se prepara para participar de um talk show na TV, que pode
catapultar sua fama ou destruir tudo que construiu, Sylwia deve decidir se
ela pode atender às demandas exaustivas de sua fama online.
Honesto e dolorosamente verossímil, SWEAT oferece um retrato instantâneo
da necessidade humana por uma conexão genuína. Contado com a
intensidade alucinante de um thriller, este drama fascinante expõe as
repercussões da cultura digital na vida real.

SWEAT
Lançamento MUBI
A partir de 23 de julho
mubi.com

Imagens e mais: AQUI
Trailer: AQUI

SOBRE A MUBI
A MUBI é um serviço de streaming global, produtora e distribuidora de filmes. É um lugar
para descobrir e assistir a lindos, interessantes e incríveis filmes. Um novo filme escolhido a
dedo chega à MUBI todos os dias. Cinema de todos os cantos do mundo. De diretores
icônicos, até novos trabalhos de cineastas emergentes. Tudo cuidadosamente escolhido
pelos curadores da MUBI.
Notebook é a publicação diária sobre o mundo do cinema da MUBI, explorando todos os
lados da cultura. E com MUBI GO, membros em países selecionados podem obter um
ingresso de cinema escolhido a dedo todas as semanas, para ver os melhores novos filmes
em cinemas reais.

A MUBI também produz e distribui novos e ambiciosos filmes, que os assinantes podem
assistir com exclusividade na plataforma. Alguns lançamentos recentes e futuros da MUBI
incluem First Cow de Kelly Reichardt, Beanpole de Kantemir Balagov, Notturno de
Gianfranco Rosi, Matthias & Maxime de Xavier Dolan, Songs My Brothers Taught Me de
Chloé Zhao, Dead Pigs de Cathy Yan, Four Roads de Alice Rohrwacher, e Swallow de Carlo
Mirabella-Davis. As coproduções da MUBI incluem Farewell Amor, filme de Ekwa Msangi
vencedor do prêmio Sundance, Port Authority de Danielle Lessovitz, e Our Men de Rachel
Lang.
MUBI é a maior comunidade de amantes do cinema, disponível em 190 países, com mais de
10 milhões de membros em todo o mundo. A assinatura custa R$27,90 por mês ou R$202,80 a
anuidade. A MUBI está disponível via navegador da web, Amazon Fire TV, aparelhos Roku,
Apple TV, Smart TVs LG e Samsung, e também nos aparelhos mobile como iPad, iPhone e
Android.
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