De um grande sucesso de ficção científica
O Oscar 2010, cerimônia a ser realizada amanhã (dia 07), apresenta entre seus fortes
concorrentes o filme Avatar, dirigido por James Cameron (de Titanic) e que nos brinda com
magníficos efeitos especiais e fotografia exuberante. Atualmente em cartaz nos cinemas, tem
sido um grande sucesso de bilheteria.
Avatar se desenrola no ano de 2154, num planeta com o sugestivo nome de Pandora que
possui um minério cobiçado pelos seres humanos que àquela altura já esgotaram os recursos
da Terra. Mostranos até que ponto o homem é capaz de chegar em nome da ganância e do
lucro. Qualquer comparação é mera coincidência.
Deixa a plateia indignada com a destruição da àrvorecasa dos Na`vi, os habitantes azuis
daquele mundo e que vivem em perfeita harmonia com a Natureza. O público
automaticamente associa o fato com a destruição de nossa Amazônia. E mais não conto para
que não perca a graça.
Avatar chama a atenção pela fortíssima mensagem ecológica, fazendonos refletir sobre nosso
vigente e perverso sistema econômico que, entre tantas outras falhas, não dá a devida atenção
para a Natureza.
O filme também nos faz questionar sobre a qualidade de vida que estamos levando em nossa
grandes cidades (ausência de saneamento básico/trânsito caótico/ falta de tempo para o
convívio familiar/ surgimento de doenças/ etc).
Fica a certeza: precisamos resgatar nossa conexão com a Natureza, pois estamos tratando
muito mal o planeta que nos hospeda.
Uma dica: quem tiver a oportunidade de assistir este filme em 3D, que o faça na versão
dublada para poder se concentrar nos magnifícos efeitos, e que o assista com os dois olhos
bem abertos para não perder os efeitos tridimensionais e poder se esquivar a tempo (na
cadeira) de algumas surpresas.
Concluo, lamentando e afirmando ser injustificável que Ijuí, terra das culturas diversificadas,
em pleno ano de 2010, não possua uma única e confortável sala de cinema, pois por maior que
seja a qualidade e tamanho de uma tela de televisão nada se compara com uma boa sessão de
cinema. Isto também é qualidade de vida!
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