
Adam Sandler in Tocuri inalte
Cu mutra lui de baiat bun si cam nataflet, Adam Sandler se afla in atentia publicului american de vreo
douazeci de ani. Nu a ajuns un preferat al criticilor, dar publicul i-a fost alaturi aproape tot timpul. Cateva
dintre filmele in care a jucat au fost esecuri financiare lamentabile, dar, in ansamblu privind, cariera lui
este una de succes. Filmele in care a jucat au avut incasari totale de peste 3 miliarde de dolari, iar
onorariul pe care actorul il incaseaza pentru un rol este acum de aproximativ 25 de milioane de dolari.
Printre succesele financiare ale lui Sandler putem aminti The Wedding Singer (buget - 20 de milioane,
incasari - 120), The Water Boy (buget - 25 de milioane, incasari - 185), Mr. Deeds (incasari de 170 de
milioane), Just Go With It (214 milioane), Grown Ups (271 de milioane). Sandler s-a implicat si in
industria cinematografica, firma sa Happy Madison Production, infiintata in colaborare cu producatorul
Jack Giarraputo devenind un ministudio independent implicat in aproape toate domeniile productiei de
film.
  
  Acum Adam Sandler este prezent pe ecranul cinematografului ARTA cu o noua comedie, Jack si Jill,
desfiintata de critici, dar cautata de multi spectatori, fani declarati ai "comediantului". Actorul, care este
si coproducator si coscenarist, a acceptat provocarea de a juca in dublu rol, interpretand doi gemeni, un
frate si o sora. Filmul este povestea lui Jack, un apreciat producator de clipuri publicitare, avand o familie
fericita alaturi de sotia sa Erin (Katie Holmes) si de cei doi copii. Exista pentru el o perioada neagra, in
fiecare an, cand e vizitat de sora sa geamana, Jill. Cea pe care ne-o prezinta filmul este una de cosmar,
caci Jack trebuie sa o suporte pe imposibila Jill, este presat de un client sa-l determine pe Al Pacino sa
apara intr-o reclama si are de-a face cu un Pacino aflat intr-o evidenta depresie: se crede Don Quijote care
o vede in Jill pe Dulcineea mult visata.
  
  Este pentru a opta oara cand Adam Sandler lucreaza sub indrumarea regizorului Dennis Dugan. Pare sa
fie o echipa de succes.
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