
 

 

 

MUBI exibe o irreverente e inovador  

TANGERINE 

 
Estrelado por mulheres trans, o filme independente de Sean Baker foi 

inteiramente filmado com smartphones, e chega à plataforma no dia 26  

 

 

 
 

COM EXCLUSIVIDADE NA MUBI A PARTIR DE 26 DE AGOSTO  

23 de agosto de 2021 – Seleção oficial do Sundance 2015 e melhor ficção de 

temática LGBT no Festival do Rio 2015, Tangerine é um dos principais destaques 

de agosto da MUBI, distribuidora global de filmes e serviço de streaming com 

curadoria. Primeiro longa-metragem filmado inteiramente com smartphones e 

editado em um aplicativo, essa bela e irreverente comédia dramática acompanha 

duas prostitutas trans negras pelas ruas de Los Angeles, atrás do namorado de uma 

delas e de sua amante. 

 

Tudo começa e termina em um único dia, em clima de Natal, quando Sin-Dee Rella 

(Kitana Kiki) volta ao seu bairro depois de um tempo na cadeia e descobre que seu 

namorado e agenciador Chester a traiu com uma “branquela com vagina de 

verdade”, Dinah,  viciada em crack, prostituta e cisgênero. Com a amiga Alexandra 

(Mya Taylor), Sin-Dee tentará desvendar essa história, vasculhando as ruas de Los 

Angeles e encontrando nessa jornada personagens de culturas diversas do 

submundo da cidade. Sean Baker dá um tom de comédia dramática à trama sob 

uma trilha sonora excepcional, que mistura som eletrônico com a música clássica de 

Beethoven.   

 



 

 

 

Detalhe importante: Kitana e Mya não são atrizes profissionais. Com este seu 

primeiro papel no cinema, Mya Taylor venceu o Independent Spirit Awards como 

melhor atriz coadjuvante. Sean Baker, diretor, fotógrafo, montador e roteirista, já 

trabalhou na TV (Greg the Bunny e Warren the Ape), venceu o prêmio Robert 

Altman do Independent Spirit Awards com seu filme Uma Estranha Amizade, de 

2012, e recebeu o prêmio especial do Júri no Festival de Locarno, em 2008, pelo 

filme Prince of Broadway. 

 

 

 

TANGERINE 
A partir de 26 de agosto 
Gênero: comédia dramática 

Duração: 88 minutos 

Classificação indicativa: 16 anos 

mubi.com 

 
 

Imagens e mais: 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 

https://mubi.com/pt/films/annette
https://drive.google.com/drive/folders/1Ti__hGiRaseqZ_o3abiK68cH6HMd8kCk?usp=sharing


 

 

 

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. 

 

Contatos de imprensa  

Márcia Campos / Marco Dabus / Nicola Ferreira 

(55 11) 3627-9895 / 3627-9896 

Press Services Soluções Integradas em Comunicação 

marcia@presscomunica.com.br / marco@presscomunica.com.br / 

nicola@presscomunica.com.br  

 

 

mailto:marcia@presscomunica.com.br
mailto:marco@presscomunica.com.br
mailto:nicola@presscomunica.com.br

