
    C1
Campo Grande-MS |Terça-feira, 15 de setembro de 2020ARTES&LAZER

Em tempos de pandemia, cantora Jane Duboc lança 
projeto virtual para criançada com histórias inéditas
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Izabela Cavalcanti

“Criança é um enfeite da vida.” É 
com esta frase que, aos 70 anos, a 
cantora, compositora, instrumentista 
e escritora Jane Duboc se reinventa 
em tempos de pandemia e dá início 
ao seu novo projeto virtual “Ilustre 
Criança – Desenhando a Canção com 
Jane Duboc”.

O lançamento será por meio de 
live nos dias 19 e 27 de setembro e 
4 e 12 de outubro, às 16h, estreando 
o retorno on-line das atividades do 
Teatro Porto Seguro, de São Paulo.

Os ingressos são a partir de R$ 20 
pelo site www.tudus.com.br e 20% da 
bilheteria será doada a instituições 
de apoio à classe artística. Após o 
pagamento, será enviado um link de 
acesso no e-mail cadastrado.

Espetáculo
O evento que é realizado pela 

M2 Produções, se refere a histórias 
infantis em leituras dramatizadas 
com músicas e desenhos, idealizadas 
e interpretadas pela própria Jane, 
com apoio do ilustrador Alexandre 
De Nadal e do músico Junior Lobbo. 

O público-alvo são crianças de 
2 a 7 anos, além das famílias que 
queiram acompanhar.

“Adoro criança e desde cedo tenho 
essa empatia com a inocência e com 
a beleza. Esse projeto é só mais uma 
coisa que sempre fiz e gosto. Eu me 
preocupo muito com a criança não 
poder se expandir, não poder ir para 
a escola, para o recreio, ver os amigos 
e isso está sendo proibido neste 
período. Então, esse trabalho é uma 
maneira de eu chegar até a criança, 
abraçar daqui e dizer: estou aqui, 

vamos conversar, vamos desenhar, 
vamos deixar tudo isso passar o mais 
rápido possível”, enfatiza.

Nesta primeira etapa, serão 
contadas duas histórias inéditas: 
“O Macaco Baterista” e “Ele 
Infante”, que mostram aspectos da 
preservação ambiental e da inclusão 
social, com duração de 45 minutos 
cada apresentação.

“Ilustre Criança” conta ainda com 
outras histórias inéditas que também 
foram desenvolvidas por Jane, como: 
“Jeguelhinho”, “Bia e Buze”; “Urso 
Marrom, Bravo!”; “A Banda do 
Panda”; “A Ono”, “O Mato e Peia”; 
“Gigi, a Girafa Linda”; “Berenice 
Hip-Hop”; “Baleia e Tuiuiú”; “Librava 
e Lucalma”, “O Bando dos Gafanhotos” 
e “Lolita Mouraria”.

“Eu sinto a necessidade de abraçar 
a criançada com uma história cheia 
de significado e de forma lúdica. 
É uma verdade muito grande, tem 
sempre uma mensagem por trás de 
cada história”, explica Jane.

Universo infantil
O trajeto de Jane na música é 

extenso, tendo mais de 30 discos 
lançados no Brasil e no exterior. 
Poucas pessoas conhecem este seu 
outro lado, que com o tempo ela 
foi apurando e desenvolvendo a 
sensibilidade para tratar o tema 
em suas criações, conduzindo seu 
público a uma profunda viagem por 
meio da imaginação.

A relação de Jane Duboc com o 
universo infantil vem desde os seus 
28 anos, em 1978, quando gravou 
“Acalantos Brasileiros”, projeto de 
Marcos Pereira, com canções de 
ninar retiradas do folclore brasileiro. 

Após isso, gravou uma das faixas 
do LP “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, 
baseado na obra literária de Monteiro 
Lobato; cantou com a Turma do 
Balão Mágico; cantou “O Girassol” no 
especial de TV e álbum infantil “Arca 
de Noé”, da dupla Vinicius de Moraes 
e Toquinho; marcou presença no 
especial da TV Globo “Verde que te 
quero Verde”, um projeto de Paulinho 
Tapajós; interpretou Rapunzel com 
o cantor Fábio Jr. como seu príncipe 
em “Pirlimpimpim”; passou pelo 
programa “Rá Tim Bum”, cantando 
“Sete Cores”, de Edu Lobo; narrou e 
cantou “O Barquinho”, de Iglo Krugler 
com ilustrações de Walter Ono; junto 
ao Balé Teatro Guaíra em uma das 
melhores versões de “O Grande 
Circo Místico”, Duboc se apresentou 
cantando “Valsa dos Clowns”, de 
Edu Lobo e Chico Buarque; atuou e 
cantou com Ronaldo Mota na história 
de Ruth Rocha “Sapo que Vira Rei 
Que Vira Sapo”.

Outras participações que também 
marcaram a trajetória de sua carreira 
foram “Deus Abençoe as Crianças” 
e “Paradão dos Baixinhos”, no qual, 
viajou com a Caravana da Xuxa pelo 
Brasil inteiro.

Além disso, Jane tem livros 
infantis publicados e alguns deles 
adaptados para o teatro. Seu 
currículo literário inclui um livro 
de poesias chamado “Através das 
Paredes” e um romance intitulado 
“Tomara”.

Com todos esses projetos e mais 
o seu novo lançamento, a artista 
provou que a essência de criança 
ainda permanece despertada em seu 
coração e que pretende continuar 
pelo resto de seus dias.
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Izabela Cavalcanti

“Criança é um enfeite da vida.” É 
com esta frase que, aos 70 anos, a 
cantora, compositora, instrumentista 
e escritora Jane Duboc se reinventa 
em tempos de pandemia e dá início 
ao seu novo projeto virtual “Ilustre 
Criança – Desenhando a Canção com 
Jane Duboc”.

Relação de Jane Duboc 
com o universo infantil 
vem desde os seus 28 
anos, quando gravou 
“Acalantos Brasileiros”


