
"Avatar” face victime

Scris de Anda Pacurar

"Avatar” face victime: mulţi fani se gândesc să se sinucidă ca să ajungă în Pandora
Fanii sensibili ai megaproducţiei de 1,4 miliarde de dolari   „Avatar” nu vor să se mai întoarcă în
lumea reală după experienţa 3D.   Sunt deprimaţi şi obsedaţi de film şi de personajele sale, iar
unii se   gâdesc la sinucidere, în speranţa că „lumea de dincolo” va fi ca în   „Avatar”. Alţii, la
rândul lor, se simt profund dezgustaţi de rasa   umană.  

Mulţi dintre fanii filmului „Avatar” s-au confruntat cu tulburări de   depresie şi cu gânduri
suicidale, pentru că realitatea li se pare urâtă,   crudă şi lipsită de sens după ce au
experimentat, în format 3D,   Pandora, o lume ficţională care adăposteşte o civilizaţie de
creaturi   stranii care trăiesc în de plină pace şi armonie.

Pe site-ul care găzduieşte „Avatar Forums”, una dintre temele de   discuţie este „Cum să faci
faţă depresiei cauzată de faptul că Pandora   este o lume intangibilă”. Peste 1.000 de fani
decepţionaţi de realitate   şi care şi-ar dori să trăiască în acestă ficţiune au postat până acum.  
Discuţia a fost atât de populară, încât administratorul forumului,   Philippe Baghdassarian, a
trebuit să mai deschidă un canal pe aceeaşi   temă.

Psihologul Anda Păcurar consideră că este firesc ca tinerii să se   îndrăgostească de o lume
ideală. Evadarea din real şi visarea sunt   specifice vârstei, există o tendinţă din ce în ce mai
mare de izolare a   oamenilor şi a tinerilor, odată cu era digitală, iar filmul se pliază   perfect pe
idealurile lor. „Filmul se adresează nevoilor de bază ale   tinerilor şi se foloseşte de detaliile
ideale, cum este personajul   feminin care reprezintă în sine un ideal. 'Avatar' parcă a fost creat 
 special să se adreseze inconştienului nostru ancestral. La fel   funcţionează când îşi cauţi un
partener, te atrag detalii irelevante la   prima vedere, ca mersul sau o anume privire care îţi
spun ţie că aia e   ce cauţi, deşi nu eşti conştient de asta”, explică Anda pentru capital.ro.
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