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Ator e humorista
Leandro Hassum
volta a Niterói com show
no formato drive-in no
Caminho Niemeyer
MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertold@odia.com.br

No alto,
Leandro Hassum
em apresentação
no novo formato, no
Allianz Parque, em
São Paulo

s
“No drive-in, as buzina
cumprem a função dos
a
aplausos e nos ajudam
e”
levar as piadas adiant
morista
Leandro Hassum , hu

ser adquirido pelo site https://www.sympla.com.br/.
O desafio do novo formato
não intimida o artista que,
antes de alcançar o sucesso
no teatro, na TV e no cinema, já havia se apresentando em balcão de bar
para uma plateia com
quatro pessoas e até
declamado poesia em
baile funk.
“Nunca tive medo de
nada ao longo da carreira.
Não gosto da palavra reinventar. Creio que estamos
somando outras maneiras de
mostrar o nosso trabalho. O
ano de 2020 está sendo difícil para todos os setores, em
especial o da Cultura. E ela

Retomada
na Cultura
NNO impacto da pandemia
do novo coronavírus no setor cultural ainda é incalculável. Leandro Hassum
discute com a prefeitura de
Niterói planos para aquecer o mercado a partir de
setembro, tão logo as medidas de isolamento estejam
mais flexíveis. A ‘Caravana
do Hassum’ prevê apresentações de artistas diversos,
com apoio de profissionais
da área técnica, em espaços a céu aberto na cidade,
como o Caminho Niemeyer.
“A ideia é levar música e
teatro num espaço voltado
para as famílias. Seria uma
volta importante, principalmente para os profissionais da parte técnica. Faço
questão que todos sejam
de Niterói”, destaca.

A

arte de fazer sorrir move Leandro
Hassum. Em meio à
pandemia do novo
coronavírus, o drive-in é o
novo formato explorado pelo
ator e comediante. Depois
de apresentações no Allianz
Parque, em São Paulo, e na
Cidade das Artes, no Rio, o
bom filho à casa torna para
três exibições em Niterói,
onde Hassum viveu por mais
de 20 anos. No palco montado no Caminho Niemeyer, no Centro, o desafio no
show ‘Rindo com Hassum’
é transformar as risadas em
buzinaço no drive-in da cidade, que pode receber até 100
carros. A temporada começa amanhã, às 20h, e vai até
domingo.
“Temos visto shows de
música, com famílias protegidas dentro de seus carros.
O stand up é um desafio no
novo formato. Não dá para
escutar a risada ou os aplausos que nos estimulam a seguir a piada. As buzinas têm
funcionado nesse sentido. É
um grande desafio, mas adoro”, diz Hassum.
Com 20 anos de carreira,
o ator e comediante assina o
texto do show, que não deixará de abordar o impacto
da covid-19 na sociedade. O
ingresso custa R$ 100 e pode

Planos

se mostra fundamental para
trazer algum conforto. Em
casa, as pessoas têm recorrido a livros, séries, novelas,
música, tour virtuais... A Cultura tem sido um alívio neste momento duro”, destaca o
humorista.
Atualmente, Hassum vive
com a família nos Estados
Unidos, mas a relação afetiva com Niterói continua
viva. A volta terá um sabor
especial. “Sem dúvida alguma! Niterói me abraçou há
22 anos, é uma cidade que
chamo de minha. Fazer parte
da retomada do setor cultural no município não
tem preço. É gratificante”, diz.

fo
to
sR

ep

ro
du
çã
o

