
O comedie rock\'n\'roll
Iata un film pentru cei care indragesc festivalurile de muzica rock desfasurate in aer liber, acele
manifestari unde ritmurile turbate, revarsarea decibelilor, frenezia multimii si aburul alcoolului ii pot face
si pe cei mai retinuti sa se simta descatusati. Nu despre un astfel de festival e vorba in "Adu-l urgent pe
scena", dar atmosfera e intrucatva asemanatoare. Titlul original este "Get Him to the Greek". Un film cu
greci? Nici vorba. De fapt este o poveste despre viata unui star rock, o poveste banala in fond, cum s-au
mai spus atatea: un individ care munceste pentru a-si asigura ascensiunea are succes pe scena, devine
celebru, urmeaza apoi excesele de tot felul si inevitabila panta descendenta. Doar ca aceasta poveste este
spusa mai altfel, atat din punctul de vedere al constructiei dramatice, cat si al ritmului. Cei care vor merge
in perioada 13-19 august la cinematograful Arta il vor insoti pe tanarul Aaron Green (Jonah Hill) in
misiunea pe care acesta o primeste de la durul sau sef: mort-copt sa-l aduca, in termen de trei zile, pe
rockerul britanic Aldous Snow (Russel Brand) la cea de-a zecea aniversare a celebrului club din Los
Angeles "The Greek". Un tanar inocent patrunde intr-o lume plina de capcane, se prabuseste si revine in
realitate. Este alaturi de un individ care traieste pe cu totul alte coordonate. Cei doi vor depasi toate
barierele, se vor apropia in final deoarece ii leaga un element comun: amandoi au nevoie de iubire si de
intelegere. 
  
  "Adu-l urgent pe scena" este al doilea lungmetraj al regizorului de 34 de ani Nicholas Stoller, este
produs de Judd Apatow, tot un tanar cineast al Hollywoodului (producator, scenarist, regizor si autor) si
pentru felul in care prezinta acel univers "de pierzanie", in care se desfasoara actiunea, este interzis
tinerilor sub 18 ani. 
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