
 

 

 

MUBI anuncia a estreia no Brasil do filme vencedor de  

Melhor Direção em Cannes 

ANNETTE 
UM FILME DE LEOS CARAX 

 

“Lindo, sensual, surpreendente” The Daily Telegraph 

 

“Uma fantasia musical alucinante” IndieWire 

 

“Reflete perfeitamente esses tempos sombrios e incomuns” Financial Times 
 

“Adam Driver e Marion Cotillard [são] absolutamente fantásticos” Daily Mail 

  ★★★★★     

The Daily Telegraph 

★★★★ 

The Times 

★★★★ 

Daily Mail  

★★★★ 

 Financial Times  

★★★★ 

The Guardian 

 

 

Assista ao trailer legendado AQUI  

ESTRELANDO ADAM DRIVER, MARION COTILLARD, SIMON HELBERG 

HISTÓRIA E MÚSICA DE SPARKS  

DIRIGIDO POR LEOS CARAX 

COM EXCLUSIVIDADE NA MUBI A PARTIR DE 26 DE NOVEMBRO 

https://www.youtube.com/watch?v=YlkRkSudEOY


 

 

 

10 de agosto de 2021 – A MUBI, distribuidora global e serviço de streaming de filmes 

com curadoria, tem o prazer de anunciar a estreia de ANNETTE, o épico musical de 

Leos Carax, que estará disponível com exclusividade na plataforma a partir de 26 

de novembro. 

 

O visionário cineasta Leos Carax (Holy Motors) faz um retorno triunfante com 

ANNETTE, que marca a colaboração dele com Sparks, uma das bandas cult mais 

adoradas e influentes no pop, para contar uma história audaciosa sobre as 

armadilhas do amor, da fama e da fortuna. 

 

O indicado ao Oscar® Adam Driver (House of Gucci, História de um Casamento, 

Paterson) e a vencedora do Oscar® Marion Cotillard (A Origem, Piaf – Um Hino ao 

Amor, Macbeth: Ambição e Guerra) interpretam um comediante de stand-up 

provocativo e uma cantora de ópera renomada internacionalmente, vivendo nos 

dias atuais em Los Angeles: aparentemente um casal perfeito, constantemente sob 

os holofotes da mídia. Porém, quando a filha deles, Annette, chega ao mundo, eles 

se dão conta de que seus dons misteriosos e etéreos mudarão suas vidas para 

sempre. 

 

Com atuações fenomenais dos protagonistas, a produção mais recente de Carax é 

um espetáculo único e inesquecível, com trilha sonora de Sparks - música e letras 

tipicamente idiossincráticas. Trazendo também no elenco Simon Helberg (Florence – 

Quem é Essa Mulher, The Big Bang Theory), ANNETTE foi recebido de forma 

extraordinária no Festival de Cannes 2021, onde estreou como filme de abertura e 

venceu o prêmio de Melhor Direção. 

 

ANNETTE 
Com exclusividade no streaming 

A partir de 26 de novembro 

mubi.com 

 
 

Imagens e mais: AQUI 

Trailer legendado: 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. 

 

https://mubi.com/pt/films/annette
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sBPBqfHgEaOkMDDdJDOvwl9OzZBHmLfk
https://www.youtube.com/watch?v=YlkRkSudEOY


 

 

 

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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