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■ originální název The Double ■ žánr komedie, thriller

■ režie Richard Ayoade ■ scénář Richard Ayoade, Avi Korine ■ námět Fjodor Dostojevskij ■ kamera Erik 
Wilson ■ střih Nick Fenton ■ hudba Andrew Hewitt ■ hrají Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska, Chris 
O'Dowd, Sally Hawkins, James Fox, Paddy Considine, Yasmin Paige a další...

■ programace 775920082, program@aerofilms.cz
■ stránka filmu http://www.aerofilms.cz/dvojnik
■ materiály http://aero.capsa.cz (login a heslo: guest), popř zde: ftp://aero@ftpaero.dexusnet.cz/

■ synopse
Plachý samotář Simon (Jesse Eisenberg) se protlouká životem v lhostejném světě. V práci ho přehlížejí, 
jeho matka jím pohrdá, žena jeho snů Hannah (Mia Wasikowska) ho ignoruje. Nic z toho se mu nedaří 
změnit. Jeho život se převrátí naruby až ve chvíli, kdy mu přibude nový kolega v práci. James je fyzicky 
Simonovým dvojníkem, po psychické stránce však jeho protikladem. Je sebevědomý, charismatický a umí to 
se ženami. K Simonově hrůze začíná James pomalu přebírat kontrolu nad jeho životem. V hravé adaptaci 
novely F. M. Dostojevského mísí režisér Richard Ayoade (Jmenuji se Oliver Tate) humor a osobitou estetiku 
s kafkovskou atmosférou.

■ proč tento film?

“U výběru tohoto filmu hrálo klíčovou roli, že jsme s úspěchem distribuovali už předchozí Ayoadeho film  
Jmenuji se Oliver Tate. Vědeli jsme poměrne záhy po "Oliverovi", že se náš oblíbený kudrnáč chystá na  
zpracování Dostojevského povídky Dvojník, což nám přišlo velmi atraktivní. Pak se k nám donesly zprávy o  
vynikajícím hereckém obsazení, no a zbytek dokončilo zhlédnutí asi pětiminutové ukázky, ze které na nás  
pomrkával Gilliamův Brazil smíchaný s Wesem Andersonem. Dál nebylo co řešit, akorát si počkat na celý  
film. Když dorazil, tak jsme se jen zaradovali, protože pracovat s takovým materiálem je vskutku za  
odměnu.”
Ivo Andrle, Aerofilms
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