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Material sintético moldado
A 17,4 x C 10 x L 7 cm / A 17,5 x C 5 x L 4,5 cm
MAHR2015634 / MAHR2015635
Estes dois bonecos dão corpo à mais famosa dupla cómica da história do cinema –
Laurel & Hardy ou Stan & Ollie –, um par visto e adorado por todo o mundo há mais de
80 anos, que, em Portugal, cou conhecido como Bucha e Estica.
Embora já estabelecido na sétima arte, o par o cializou-se em 1927, quando
gurou na curta-metragem muda Putting Pants on Philip (Vestindo as Calças a Philip).
Protagonizaram mais de uma centena de lmes de comédia de um género, muito
recorrente entre os anos 20 e 40, que cou conhecido por "slapstick" no meio angló lo e
por “pastelão” entre nós, no qual imperavam cenas de tropelias e se exploravam
motivos de riso fácil e gosto questionável, envolvendo muitas vezes alguma violência
física. No total apareceram juntos em 106 lmes: 40 curtas sonoras, 32 curtas mudas, 23
longas-metragens, nos restantes onze tiveram apenas pequenas participações. O
último lme da dupla foi Atoll K (Utopia), em 1951.
Frequentemente indicados como “artistas do povo”, Stan Laurel e Oliver Hardy
foram muito mais do que um motivar de gargalhadas, tendo sido reavaliados dado o
seu reconhecimento histórico. À sua maneira muito suis generis, com o seu lado
sonhador e o seu humor físico e desajeitado, acabaram por ser guras algo trágicas. A
título de curiosidade, em 2018, foi lançado um lme biográ co realizado pelo cineasta
Jon S. Baird, protagonizado por Steve Coogan e John C. Reilly como Stan Laurel e
Oliver Hardy, que narra a digressão da dupla pela Grã-Bretanha em 1953, onde
tentaram colocar suas carreiras de novo sob as luzes da ribalta, mesmo num mundo
ainda abalado pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial.
Estes já raros brinquedos em borracha, pertencentes à coleção de Brinquedos e
Jogos do MAH, emitem som a ser apertados e ostentam na parte detrás a marca “Larry
Harmon Pictures Corp.”, empresa que, desde 1958, atua na área do desenvolvimento de
marcas mundiais, representação de personagens e merchandising, como é o caso de
Bozo, o palhaço mais famoso do mundo. Esta empresa adquiriu os direitos de
representação exclusiva de o Bucha e o Estica há mais de 40 anos.

