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SINOPSE

Chloé apaixona-se por Paul, o seu psicanalista.
Quando decidem viver juntos alguns meses mais tarde,

Chloé cedo se apercebe que o seu companheiro
está a ocultar uma parte da sua identidade. 

Entre Hitchcock, De Palma, Cronenberg, Verhoeven e um coup d’oeil sobre Bataille…



SOBRE
FRANÇOIS OZON

Mais conhecido pelos seus thrillers 
Regarde la mer e The Swimming Pool, 
o elemento distintivo de François Ozon 
continua a ser a forma como passa de 
uma atmosfera melancólica de pós-guerra 
(Frantz) para uma ambiência densa
de thriller erótico (O Amante Duplo),
sem nunca perder o que torna ímpar
o seu discurso.

Entre a agilidade mental de jogos e a 
justaposição de técnicas que dialogam
com premissas desconcertantes, deliciosas 
e intrigantes, o subconsciente e a condição 
humana são a matéria sobre a qual Ozon 
trabalha.

Estreado no Festival de Cannes em 2017,
O Amante Duplo confirma mais uma vez 
um cinema arrojado, maduro, entre
o contemplativo e o carnal.



THE GUARDIAN 

“A história - um mergulho profundo e desorientador no subconsciente e nas fantasias 
sexuais de uma jovem frágil - usa os seus fetiches tão ousadamente quanto qualquer 

espartilho hitchcockiano. Chloé (Jeune & Jolie musa Marine Vacth de Ozon) visita
o psicólogo Paul (Jérémie Renier) para o tratamento de dores psicossomáticas.
Esta é uma luta de poder entre lençóis que permite a Chloé explorar elementos

da sua sexualidade que até então estavam adormecidos.”
WENDY IDE

“Atrevido, louco e duplamente divertido.”

LIBÉRATION

“Pegue-se em alguns trechos das essências cinematográficas de Brian De Palma, 
David Cronenberg, David Lynch, Paul Verhoeven, e temos um resumo da psicoterapia 

comportamental e um tratado sobre a líbido feminina do início do século XX. Despeje-os nas 
várias faces brilhantes de um frasco de perfume, que ainda cheira a almíscar antigo, misture 
com colher de prata, agite até que todo o espírito evapore e borrife o restante na vitrine de 

uma loja de decoração escandinava chic e temos o mais recente filme de François Ozon.”
JULIEN GESTER

“François Ozon orquestra uma guerra psicológica entre décors exuberantes” 



LA CROIX

“Há qualquer coisa de iminentemente 
hitchcockiano neste thriller psicológico, 

bastante perturbador, que abre a grande 
porta dos labirintos do subconsciente.”

ARNAUD SCHWARTZ



POSITIF

“François Ozon realiza um thriller de terror sobre o tema do duplo maléfico,
pretexto para um novo estudo sobre as mulheres.

Com a sublime e enigmática Marine Vacth.”
LES INROCKUPTIBLES

“Através do prazer comunicativo de filmar,
o realizador aproveita os códigos de género para se permitir todos os excessos.”

“O que acontece em O Amante Duplo? As imagens duplicadas, as recorrentes escadarias 
em espiral e tantas outras coisas que envolvem [a protagonista] Chloé, fazem deste thriller 
um objecto extremamente cativante. O Amante Duplo parece acenar para Dead Ringers de 

David Cronenberg (1988) e The Tenant (1976) de Roman Polanski, dois thrillers clássicos sobre 
doppelgängers e a loucura. A ginástica estilística de Ozon lembra-me, por vezes, Brian De Palma, 
no seu filme sobre o gémeo bom / gémeo mau no início de sua carreira. No caso de O Amante 
Duplo, que adapta livremente o romance Lives of the Twins, de Joyce Carol Oates, Ozon pega 

nas referências do romance para as transformar num frenesi que, em última análise, acaba por 
revelar a peculiaridade da história: uma coisa louca e estranhamente comovente. Depois, por 

mais elaborados que sejam os seus recursos visuais, o filme nunca perde o seu carácter íntimo.” 

WENDY IDE



“É curioso que a exposição de corpos nus ainda gere incómodo, embora a minha 
questão aqui não fosse a de provocar com as cenas de sexo, mas a de expor questões 

relacionadas com a autodescoberta do corpo e da consciência de quem somos. (…)

Temos ali alguém que busca (re)conhecer-se para além das fronteiras do seu desejo, 
numa relação com dois homens iguais (…).

Em O Amante Duplo existem muitas citações / referências ao cânone do cinema
de suspense, mas o que procuro com o meu trabalho é expressar a fronteira entre

o desejo e o medo, mas com a minha própria voz. 

FRANÇOIS OZON
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