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QUE GELO!

BELO HORIZONTE | JULHO

No mês de julho comemoramos oitos anos de Hahaha!
Nós temos a missão de colocar o riso a serviço da vida,
e ao atender cada um de vocês reconhecemos que ela se
cumpre dia após dia. Foram muitos os desafios de manter
um trabalho contínuo de atuação de palhaços formado por
artistas profissionais, e seguimos aqui com você! Foi preciso
ouvir, observar, aprender, reaprender, ressignificar para que
hoje sigamos juntos, em distanciamento social, mas não
dos afetos e das relações construídas até aqui! Obrigado
por fazer parte desta história.

Telefone 2.0

Oito anos de Hahaha

A comunicação existe desde muito. Sinal de fumaça,
cartas, telefonemas, internet... Sempre arrumamos
um jeito de comunicar ao outro o que sentimos,
informações notícias ou um simples bate papo para
matar a saudade. Diminuir a distância e se fazer
presente. Todos nós já fizemos isso. Nesses tempos
de agora, em casa durante uma pandemia recorremos
diariamente a essas tecnologias para fazer compras
até. E o palhaço? O que faz? Uai, o mesmo que todos.
Liga, faz conferência, vídeo, vídeo chamada e o que
dá para levar alegria pra onde der. Na primeira vez que
participei de uma dessas foi com as crianças da Casa
dos pequenos. E foi uma grande confusão. Onde você
está Dr. Canhoto? No banheiro de casa. No banheiro
fazendo o que? A partir daí o que era distante passou
a ser pertinho, eles me vendo no espelho e no celular
pelo vídeo e dana a se molhar, abre guarda chuva
debaixo do chuveiro, deixa a calça cair, gargalhada e
correria. Se Graham Bell ao criar o telefone imaginasse
o que aconteceria anos depois com o princípio de sua
ideia... acho que nunca passaria perto do furacão que
é um palhaço e várias crianças numa videochamada
hoje em dia. Só sei que nos deixa pertinho. E feliz!

Oito parece duas bolas empilhadas, é um nariz de palhaço
sobre o outro, uma dupla de palhaços. Oito, dois planetas
alinhados como os palhaços que trabalham lado a lado.
Quer número melhor que esse para a gente? 8, o infinito
de pé, de pé para se reinventar como palhaço à distância
nas teleconsultas dos tempos de confinamento, vídeos,
lives, textos, infinitas são as possibilidades e pretextos
para estar perto do nosso público.
De um dia para o outro, o planeta estava de ponta cabeça,
e os palhaços mais que acostumados a plantar bananeira,
preparados porque sempre desprevenidos, partiram
imediatamente para a ação: aventuras para se conectar
nessa ou naquela plataforma, criatividade para improvisar
um tripé feito de elásticos, pregadores de roupas ou uns
tantos livros empilhados, iluminação para vídeo feita com 2
abajures, rebatedores de instrumentos de cozinha, cenário
de festa junina com a última revista da casa que por sorte
não havia ido para a reciclagem, bichos de estimação que
viram estrelas das nossas histórias, parentes que viram
cinegrafistas. Se adaptando, aprendendo e errando vamos
chegando e nos aconchegando no virtual, aprendendo
a cair no e do quadrado da tela, confiando na ideia da
Ana Achar de que “o palhaço é risível, não exatamente
porque ele caí, mas porque insiste em se levantar, mesmo
sabendo que caíra logo em seguida”. E, assim, seguimos.
Parabéns Hahaha!

Dr. Canhoto

Dra. Suzette Marie

teleconsultas Hahaha
Palhaces fazem a ronda em cada hospital e instituição e ligam para
seus pacientes receitando as mais inusitadas receitas besterológicas.
Para receber a teleconsulta, envie uma mensagem e marque a sua!
Você pode manter o contato por este número. Envie um áudio ou
mensagem, que será respondido!

(31) 97350-0011

canal hahaha
Têm vídeos novos feitos pelos palhaços influencers do riso toda
terça e quinta-feira! Se inscreva no canal do Youtube, curta e
compartilhe! São mais de 20 vídeos que levam o Hahaha pra pertim
de você. A recomendação desses doutores e doutoras é sessão
apon
pipoca e maratonar todos. Contamos com você!
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youtube/institutohahaha

Consultório Hahaha
Estamos de plantão toda terça, quarta e quinta-feira, de 9h às 12h,
você liga e o palhaço de plantão atende! Pacientes, acompanhantes,
colaboradores, funcionários, profissionais da saúde, este momento é
todo seu também. Participe, receba sua teleconsulta!

(31) 97150-2382

