
Spectacolul pinguinilor dansatori
in februarie 2007, filmul "Happy Feet - Mumble cel mai bun dansator" era distins cu Oscarul pentru cel
mai bun lungmetraj de animatie al anului 2006, spre bucuria spectatorilor mari si mici pe care ii incantase
in salile de cinema ale lumii si spre satisfactia criticilor care ii evidentiasera valoarea si originalitatea.
Impactul filmului nu a fost doar pe planul spectacolului, asupra multimilor pe care le-a facut sa danseze
si sa fredoneze melodiile din coloana sonora, ci si pe plan social, el stimuland intelegerea eforturilor de
conservare a mediului si de protejare a animalelor. Premiile obtinute si recunoasterea internationala
rasplateau eforturile echipei lui George Miller; regizor, scenarist si producator australian de film, nascut
in 1945, cu o cariera internationala semnificativa, inceputa cu spectaculosul si durul Mad Max din 1979.
  
  Acel succes moral si financiar a determinat producatorii sa recidiveze cu un nou film despre pinguinii
dansatori de step din Antarctica. La carma echipei a ramas acelasi George Miller care a pornit de la ideea
ca o continuare trebuie sa ramana fidela primului film, aducand, in acelasi timp, ceva in plus. De aceea, in
"Happy Feet 2 - Mumble danseaza din nou" vom intalni mai multe momente comice si mai multa
actiune, noi personaje, de la unele minuscule la altele de mari dimensiuni, pe fondul cantecelor, al
dansului si al superbului peisaj antarctic.
  
  in noua poveste, pinguinii Mumble (voce - Elijah Wood) si Gloria (voce - Alecia Moore, Pink) au un
pui Erik, dar relatia tata fiu nu e cea mai armonioasa pentru ca parintele nu intelege intotdeauna
necesitatea de a-si lasa fiul sa-si descopere singur identitatea si sa-si dovedeasca insusirile. in plus, lumea
in care traieste comunitatea pinguinilor imperiali este amenintata de o catastrofa, iar Mumble trebuie
sa-si foloseasca postura de lider pentru a uni vietatile in gasirea unei cai de salvare.
  
  Cu o multime de lucruri frumoase si bine facute, cu mari vedete care imprumuta "animalelor" vocile (la
cele amintite se adauga Robin Williams, Brad Pitt, Matt Damon, Sofia Vergara, E. G. Daly), cu o imagine
superba si o coloana sonora uluitoare, "Happy Feet 2" e un film pentru toate varstele. Nu-l ratati!
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