Filme “Variações”

Após o sucesso da nossa iniciativa, não podíamos parar e lá pusemos mais 3 filmes a
votação. Desta vez o foco foram filmes portugueses, e, como sempre, após uma
amigável disputa, o filme vencedor de entre os 3 em votação foi o filme “Variações”.
Desta vez, no dia 13 de Março, pelas 18h, as portas do Centro Cultural Brasileiro irão
abrir ao Clube de Cinema para a tão esperada projeção mensal. No fundo um salutar
encontro /convívio entre colegas, amigos, comunidade escolar e santomense, que só a
magia do cinema consegue promover.

Esta longa-metragem retrata a vida do barbeiro e figura da esfera das artes e da noite
lisboeta no final dos anos 1970. A música é o fio condutor do filme e a forma como ele
a vivia apaixonadamente é a linha narrativa.

António Rodrigues Ribeiro é o quarto filho de uma numerosa família de gente do campo,
com origem na aldeia de Fiscal, no Minho, perto de Braga. Tornou-se conhecido
como António Variações, cantor e compositor das músicas que ainda hoje todos
sabemos de cor.
A história conta como António procura o sonho de se tornar cantor e compositor, apesar
de não saber uma só nota musical. Viveu em Amesterdão, onde foi barbeiro,
de Lisboa foi a Luanda, onde foi radiotelegrafista durante a guerra, e também esteve
durante um período em Londres. O filme foca-se no processo de transformação de
Rodrigues Ribeiro na persona de Variações, o artista excêntrico e popular cuja carreira
fulgurante de apenas um ano e meio foi interrompida pela sua morte, em 1984.
Portador de SIDA, o cantor não sobreviveu a uma broncopneumonia.

O filme é uma homenagem a todos aqueles que aspiram transformar as suas vidas.
Aceitação, coragem, ir à procura dos sonhos, não desistir, ser capaz de conseguir dar um
salto e acreditar que os sonhos se podem tornar realidade.

"As pessoas não têm que morrer nos sítios onde nasceram, não tem que fazer o que as
pessoas querem que elas façam. Temos o direito a sonhar e o filme passa isso", disse o
realizador João Maia.

Ingredientes de sobra para ninguém faltar e entrar no fim de semana da melhor
maneira... com um filme!

