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Sinopsi
Wang, un treballador xinès que viu
a l'àrea industrial de Singapur
pateix un accident a la feina i està
ansiós per la repatriació. Incapaç
de dormir, comença a freqüentar
un cibercafè enmig de la nit. Amb
l'esperança de trobar alguna forma
de contacte humà en una terra
que el fa sentir alienat, fa una
amistat en línia que acaba
sent molt més sinistra del que
s'esperava. Quan Wang desapareix
sobtadament, el policia Lok és
cridat a investigar la història
descobrint una veritat inesperada.
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Fitxa artística
Peter Yu, (Loc)
Luna Kwok, (Wang)
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Els membres de la Junta del Cineclub Sabadell ens encarregarem de gestionar l’entrada als Cinemes: la dels socis, la de les persones que anteriorment havien adquirit un
pack 5 o 10 i la dels no socis. Organitzarem de manera ordenada l’entrada a la sala i us
adjudicarem un seient, respectant la distància de seguretat necessària amb la resta
d’espectadors. Es facilitarà l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de la sala.
L'ús de mascareta durant el visionat de la pel•lícula és obligatori.

Jack Tan, (Jason)
Ishtiaque Zico (Ajit)

PREMIS

2018: Festival de Locarno - Millor pel·lícula
2018: Festival de Valladolid - Millor fotografia

Fitxa tècnica
Director .............. Yeo Siew Hua
Guió .................. Yeo Siew Hua
Productor ........... Coproducció SingapurFrancia-Països Baixos
(Holanda); Akanga Film
Asia, Films de Force
Majeure, Volya Films
Música original . Damien Guillaume /
Gilles Bernardeau
Fotografia .......... Hideho Urata
Durada................. 95 minuts
País ..................... Singapur
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