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Kabadio
O Tempo não tem pressa, anda descalço

Fi lme + Videoconferencia

Um mergulho profundo em um novo mundo, repleto de rituais, música, magia, segredos,
imagens fascinantes e histórias de pessoas reais que lutam para sobreviver, mantendo suas
tradições no meio de uma guerra civi l e do contrabando de mercadorias.
No coração de Casamança (região sul do Senegal), uma pequena aldeia muçulmana, que é uma
espécie de i lha mística protegida por l íderes rel ig iosos chamados Marabus, o som dos tambores
acende o fogo, d itando o destino de um futuro incerto, onde o misticismo é o único escudo
protetor. Estamos diante de um grande espelho. O espelho da alma. Onde você pode tocar o
vento soprando; onde você pode sentir a terra seca sob seus pés a poucos qui lômetros do mar.
Onde você ouve risos de crianças i luminadas, espalhando esperança para aqueles que
conseguem se aproximar deles. Onde o tempo passa devagar, descalço.

Daniel Leite è formado em cinema pela Université Lumière

Lyon I I (França), Daniel Leite in iciou sua carreira como fotógrafo de moda,

assinando diversos editoria is de moda no Brasi l e na França.Na televisão assinou

a fotografia de várias séries de TV: “Tudo Novo de Novo”, “Al ine” e “Relógio da

Aventura”. Foi d iretor e diretor de fotografia da Expedição - Famíl ia Schurmann

(Uruguai , Argentina, Chi le e Antártica) e autor, d iretor e diretor de fotografia

da série “Surfe no Oeste da África”.

Quinta 30 de Maio 201 9
21 h00 - Casa D
R. Luz Soriano 42, 1 200-248, Barrio Alto Lisboa

Duração: Fi lme 90min+ debate
Entrada Livre
Lugares l imitados: 40

Públ ico alvo: Pesquisadores,
Documentaristas, Museólogos,

Fotógrafos, Antropólogos,H istoriadores,
Estudantes, Professores.
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