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Odrodzić się w tańcu
Wyobraź sobie. Szara rzeczywistość. Czujesz się sfrustrowany, zabiegany.
Codziennie to samo. Dom, praca, dom. Nagle wkraczasz w inny świat.
Słyszysz? Gra muzyka. Zaczynasz tańczyć. Odtąd na parkiecie liczy się twój partner. 
Ważny jesteś też Ty!

O tym właśnie jest film „Zatańcz ze mną” w reżyserii Petera Chelsoma.
John Clark( Richard Gere), mieszkaniec Chicago, prawnik, przykładny mąż i ojciec
doskonale wykonuje domowe i zawodowe obowiązki.
Właściwie nie rozmawia z żoną( Susan Sarandon). John czuje się samotny, nierozumiany. 
Jak wielu przeciętnych Amerykanów, John podróżuje kolejką z pracy do domu. 
Pewnego razu zaciekawiony piękną, zamyśloną dziewczyną, stojącą w oknie z napisem 
„ Szkoła tańca panny Mitzi ‘’, wysiada z kolejki. Idzie do tej szkoły i zapisuje się na taneczny kurs. A 
jego nauczycielką zostaje widziana przez niego, urocza Paulina… Niespodziewanie zmieni się nie tylko 
jego życie…

„ Zatańcz ze mną ‘’ to opowieść o samotności zwykłych ludzi i odkrywaniu przez nich
bliskości z drugim człowiekiem. Dzięki tańcu na nowo odżyje związek Johna i Beverly Clark 
Na nowo staną się prawdziwą rodziną. A John odzyska radość życia. Odkryje nową pasję. 
Zobaczy w sobie prawdziwego, utalentowanego mężczyznę. Stanie się tancerzem. 
Zyska nowych przyjaciół. Będą to min. Paulina, Link Peterson ( Stanley Tucci). 
Paulina zechce na nowo, zawodowo występować na parkiecie. A zabawny pracownik biura
Link Peterson stanie się prawdziwym królem parkietu. Los ześle mu miłość. 

Obraz zachwyca znakomitymi rolami Richarda Gere i Susan Sarandon.
Na drugim planie udanie bawi widzów Stanley Tucci i cała plejada przezabawnych postaci. 
Na uwagę zasługują taneczne popisy Jennifer Lopez oraz bajkowe kostiumy. 
Autorką ich jest Sophie de Rokoff Carbonell. 
Całość obrazu dopełniają wspaniałe zdjęcia Johna de Bormana. Zaśnieżone, ciemne ulice 
wielkiego miasta współgrają z jasnymi, ciepłymi wnętrzami. Tworzą wspaniały klimat. 

„ Zatańcz ze mną ” zmusza do refleksji, bawi i uczy, że nigdy nie jest za późno. 
Warto go zobaczyć! Gorąco polecam! Zapraszam do wspólnego, rodzinnego oglądania.
Grają: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Anita Gillette.  
Czas trwania: 106 min. Komedia rom / muz, USA, 2004 Reż.: Peter Chelsom.
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