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RevistaConhecer-Desdemenina
você escreve músicas, poesias e
crônicas. Você teve estímulo
dentro de casapara que puctes~
se envolver com a arte desde
criança?
BiaBedran-Eutive oprivifégio de
receber o acolhimento de meus
pais em relação atudo o que eu
criava, cantava e contava. Enfim,
desdemuitocedomesmoeusentia
arepercussãopositiva dasminhas
pequenas "invenções" em seus
corações, de modo que isso me
estimulavaacriareameexpressar
maisemais.Minha mãetinha um
cadernodecapadura, queguardo
atéhoje,onde elaregistravameus
poemaseletrasde músicas.Além
disso, ela era uma maravilhosa
contadora
de histórias- que
enriquecía cotidianamente meu
imaginário com suavoz ao pé da
cama,suascantigasdeninar,etodo

24

e

conhecer~

escritores
e pesquisadores
- e
refletíamos sobre os temas. Eram
lidos mais de 50 livros por semana
para podermos
escolher aquela
que viraria
história
para cada
programa. Etínhamos delocalizar o
autor de cada livro para conseguirmos autorizar nossas adaptações. E
tinha - poucos, éverdade - autor
que recusava, pois de fato era Revista C~0!M.~~
ias durante
sua
necessário um trabalho
imensodiverso
carreira'1'6osta~ia
de
destacar
para adaptar à linguagem da TV e
alguns como~os mais mal"cantes?
alguns nãogostavam disso.
Be ran
- Cor.1slidero ficar
A gente não fazia aquela ode Bia
à
fina lista no tstival filuminense da
imagem, mas sim uma ode às
Popular
um verdadeiro
imagens que as palavras provoca-Canção
prêmio,
mesmo
sem ganhar
o
vam nas crianças.
Havia um
pri'meiro
lugar,
principalmente
trabalho
artesanal,
um gesto
eu tintTa apenas nove anos
integrado com afala, aedição com porq.ue
a
de
J.c:Iade
e concorri com músicos e
música. A partir disso, surgiu o
neologismo "contação de história",~oetiãs_aqultos. profissiornais ... Eeu
medo daquele
pois fomos pioneiros em contaral/, peqcfena, se
público
todo,
feli
por estar no
histórias naTV.Fizemos seis meses
palt:9
m@stranClo
minha
canção Os
de trabalho
intenso
antes de
llt;lcorrentes não acreditaram que
estrearmos
em junho
de 87.
eu tin-I:la composto
a rriüsfca
Tínhamos
vários
roteiristas
sozinha
...
Meus
pais
se
desdobraperfeitamente
integrados
à
vam para provar
que eu fazia

Conhecer~
panorama geral do que você está
produzindo e oque planeja para o
futuro próximo.
Bia Bedran - Atualmente
estou
"mestranda".
Pretendo defender
minha dissertação de mestra do em
Ciência da Arte, na Universidade
Federal Fluminense (UFF), até no
má imo abril de 2010. Setudo der
certo, pretendo depois gravar meu
décimo CD e fazer uma viagem
internacional a trabalho para me
apresentar
com meu grupo e
também falar sobre esta "Arte de
Cantar e Contar Histórias" que,
afinal, é otema do meu mestrado e
otema de toda aminha vida.
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Qual é a sua

opinião sobre a Leida Música nas

Escolas(lein2 11.769),sancionada
pelo presidente Lula em 18 de
agostode2008?

