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FOREST HILLS

CELEBRATE BRAZILIAN 
INDEPENDENCE DAY
WITH A LECTURE:
JEWISH SPIRITS IN AFRO-BRAZILIAN 
RELIGIONS
Dedicated to Brazilian Independence Day, this multi-media 
presentation will look at interaction of Jewish and Brazilian cultures 
through the lenses of Umbanda, the Afro-Brazilian spirit possession 
religion. While Americans and Europeans drew inspiration from 
alternative spirituality of India and Tibet, Brazilians found a native 
mystical blend of Umbanda. In this presentation, we will discuss 
how historical events led to unique interactions between different 
cultures and religious practices. 

The presentation will include excerpts from video footage of 
Umbanda spirit possession ceremonies and Brazilian films with 
Jewish themes.

About the presenter:
Alex Minkin is an independent scholar and social activist, focusing 
his research on Brazilian culture. He is the founder of Ticún Brasil 
(www.ticunbrasil.com), an innovative social justice NGO that 
implements educational, social and art projects in Rio de Janeiro.

Alex Minkin Anya Roz Umbanda Bruno Morals

For more information in English call: 718.990.0891
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FOREST HILLS

DIA DA INDEPENDÊNCIA DO
BRASIL:
Esta apresentação multimídia busca examinar a interação entre as culturas judaica 
e brasileira por meio das lentes da Umbanda, religião afro-brasileiro. Enquanto 
americanos e europeus se inspiraram na espiritualidade alternativa da Índia e 
do Tibete, especialmente, a partir dos anos de 1960, os brasileiros encontraram 
uma mistura mística nativa da Umbanda. Espíritos judeus de rebeldes, sábios 
e prostitutas têm seu lugar particular na mitologia da Umbanda. Nela pode ser 
localizados os rebeldes judeus que recusaram a opressão das religiões dominantes, 
os rabinos que invocavam forças místicas da Cabala e as prostitutas judias polonesas 
nas ofertas de conselhos sobre assuntos amorosos em iídiche. Cada um desses 
personagens pode ser atribuído a um contexto histórico específico de imigração 
judaica para o Brasil: dos judeus criptos portugueses dos séculos XVI e XVII; 
trabalhadores do ciclo da borracha; judeus marroquinos do final do século XIX e os 
judeus do leste europeu do século XX. 

A apresentação incluirá trechos da filmagem de cerimônias da Umbanda e filmes 
brasileiros com temas judaicos.

Sobre o apresentador: 
Alex Minkin é um pesquisador independente e um ativista social, focando sua 
pesquisa sobre a cultura brasileira desde 1996. Ele é o fundador da Ticún Brasil 
(http://ticunbrasil.com), uma inovadora organização não governamental voltada 
para justiça social, que implementa projetos educacionais, sociais e de arte no 
Rio de Janeiro, bem como eventos da cultura brasileira em Nova York, desde 2008. 
Ele lecionou sobre a cultura brasileira na Brazilian Endowment for the Arts e Mid 
Manhattan Library e publicou artigos em Sounds and Colours e Jewish Currents.
Originalmente de Moscou, Alex estudou na Universidade de Yeshiva e no Instituto 
da Língua Portuguesa em Nova York. Ele também dirige o projeto musical Extended 
Techniques (https://extendedtechniques.com), dedicado a músicas sub-exploradas do 
jazz e música clássica contemporânea.
Alex está atualmente trabalhando no livro “Seven Waves of Umbanda”, que traça 
as origens da religião e sua evolução histórica, e apresenta também uma visão 
geral dos rituais, festas, folclore, música e o papel que a Umbanda desempenha na 
cultura contemporânea brasileira e na sociedade. O livro é baseado em uma pesquisa 
de campo em mais de uma dúzia de templos, artigos de principais estudiosos da 
Umbanda do Brasil e dos EUA, entrevistas e imagens de vídeo originais.

Alex Minkin Anya Roz Umbanda Bruno Morals

COM A PALESTRA SOBRE OS ESPÍRITOS JUDEUS 
NAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS

A ENTRADA É GRATUITA
Para maiores informações,
Ligue em inglês: 718-990-0891

Este programa é possível com o 
apoio do National Endowment for the 
Humanities e Hearst Foundation.

Venha comemorar conosco o dia 
da independência do Brasil com a 
palestra sobre os Espíritos judeus nas 
religiões afro-brasileiras


