
 

 

 

MUBI promove conversas entre realizadores e 

acadêmicos em outubro 

 

De 11 a 27, MUBI Diálogos debate a relação do cinema com 

temas como psicanálise, literatura, surrealismo e sociedade em 

lives no Instagram 

Iniciativa em parceria com o projeto Salvo Conteúdo e o canal História 

Guardada tem entre os convidados a artista Jup do Bairro, a escritora Clara 

Averbuck, o diretor Patrick Hanser e o professor doutor Emiliano Unzer 

 

8 de outubro de 2021 – Para conectar ainda mais estudantes com o universo 

do cinema, a MUBI, distribuidora e serviço global de streaming com 

curadoria, promove de 11 a 27 de outubro o ciclo de lives MUBI Diálogos, em 

seu Instagram. A iniciativa tem  o cinema como pano de fundo para discutir 

temas como sociedade, feminino, literatura, fronteiras e psicanálise, com 

convidados especiais - entre eles, a artista multimídia Jup do Bairro, a 

escritora Clara Averbuck, o diretor Patrick Hanser e o professor doutor 

Emiliano Unzer.  

 

Os temas das lives foram escolhidos por sua relevância e urgência nos dias 

atuais. Fronteiras, por exemplo, será abordado a partir do documentário que 

captura o cotidiano na região entre Iraque, Curdistão, Síria e Líbano, 

Notturno, de Gianfranco Rosi. Também em cartaz na plataforma, a ficção 

científica documental e feminista Born in Flames, de Lizzie Borden, servirá de 

base para o debate sobre racismo e sexismo. Psicanálise, sociedade e 

surrealismo também serão abordados em debates que terão a participação 

de artistas de diversas áreas, especialistas em cinema e acadêmicos. 

 

“O objetivo do MUBI Diálogos é mostrar que o cinema é uma poderosa fonte 

de conhecimento, reflexão e consciência. Com estes encontros, buscamos 

promover e incentivar a importância do cinema para o público universitário, 

que está em uma fase especial de ampliar horizontes e repertório”, explica 

Nathalia Montecristo, gerente de Marketing da MUBI no Brasil. O ciclo de seis 

lives faz parte da campanha Suas Novas Disciplinas, que divulga o programa 

de um mês grátis e 40% de desconto para assinantes enquanto estiverem na 

graduação e pós-graduação. Mais infos em: mubi.com/student  

 

https://mubi.com/student


 

 

 

 

 

 

No desenvolvimento da ação dos encontros de outubro, a MUBI contou com 

a colaboração de Nastacha de Avila, do projeto de curadoria Salvo 

Conteúdo, e da universitária Ana Pecis, fundadora do canal de educação 

História Guardada.  

 

Confira a agenda de MUBI Diálogos: 

 

11/10 – segunda-feira, 19h 

CINEMA & SOCIEDADE 

Danieli Baldi - Roteirista, Professora, Doutora em Ciência da Literatura 

Patrick Hanser - Roteirista e diretor (Quebrando o Tabu e Sociedade do 

Cansaço) 

Ana Pecis - Idealizadora do História Guardada; historiadora em formação 

 

13/10 – quarta-feira, 19h 

CINEMA & FRONTEIRAS 

Emiliano Unzer - Autor, Prof. Dr. Emiliano Unzer  

Rolando Vezzoni - Documentarista e Influenciador Digital de História (Canal 

ReVisão) 

Ana Pecis - Idealizadora do História Guardada; historiadora em formação 

 

18/10 – segunda-feira, 19h 

CINEMA & LITERATURA 

Clara Averbuck - Escritora 

https://www.instagram.com/salvoconteudo/
https://www.instagram.com/salvoconteudo/
https://www.instagram.com/historiaguardada/


 

 

 

Lorenna Montenegro - Roteirista e crítica de cinema 

 

20/10 – quarta-feira, 19h 

CINEMA & SURREALISMO 

Filipe Anjo - Ilustrador, Designer Gráfico 

Márcio Sallem - Crítico de Cinema 

 

25/10 – segunda-feira, 19h 

CINEMA & PSICANÁLISE 

Gabriela Tessitore - Coordenadora da Pós “A Psicanálise do Século XXI” na 

FAAP 

Gustavo Rosa de Moura - Diretor, roteirista, produtor e sócio fundador da 

Mira Filmes 

Nastacha de Avila - cofundadora da Salvo Conteúdo, Head de Marketing 

 

27/10 – quarta-feira, 19h 

CINEMA & FEMININO 

Jup do Bairro - Artista multimídia 

Larissa Melo - Professora de Filosofia e Cinema 

 

 

MUBI DIÁLOGOS 

11 a 27 de outubro (às segundas e quartas), às 19h 

No Instagram da MUBI 

 

 

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. 

 

https://www.instagram.com/mubibrasil/
https://drive.google.com/drive/folders/1V-qclNEN4ds9a7vi6KL45x-rfCO-9stc?usp=sharing


 

 

 

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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