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Milý tati
Chcela by som si k tebe znova nájsť cestu a porozumieť ti.

 
 
 
 
 
 
 
Synopsa

Filmový dopis zložený z obrazov minulosti, ktorým sa dcéra snaží obnoviť vzťah 
so svojim otcom. Najbližším človekom, ktorý pretrhal rodinné väzby kvôli strachu 
z budúcnosti a kultúrnym tradíciám. Animované koláže predstavujú režisérkinu osobnú 
výpoveď, vlákno jej spomienok na otca, ktorý odišiel za inou rodinou. Film je zároveň 
vyjadrením nádeje, že nikdy nie je neskoro obnoviť vzťah s blízkymi a snažiť sa pochopiť 
ich životné rozhodnutia.



Originálny názov: Milý tati
Anglický názov: Love, Dad
Rok výroby: 2021
Dĺžka: 12:46 min
Krajina pôvodu: Česká republika, Slovensko
Žáner: animovaný, dokumentárny, experimentálny
Technika: 2D animácia, rotoskopia, stop motion, plôšková animácia a hraný film

Premietací formát: DCP 4K, mp4
Zvuk: 5.1 surround
Pomer stran: 16:9

Jazyk: český (s anglickými titulkami, pri vybraných projekciách s maďarskými titulkami)



trailer tu

https://vimeo.com/565348136


Réžia: Diana Cam Van Nguyen
Scenár: Diana Cam Van Nguyen, Lukáš Janičík
Kamera: Kryštof Melka, Matěj Piňos
Strih: Lukáš Janičík
Zvuk a hudba: Viera Marinová
Výtvarno: Diana Cam Van Nguyen, Darjan Hardi
Animácia: Barbora Halířová, David Štumpf, Diana Cam Van Nguyen, Vojtěch Domlátil

Hrajú: Linh Duong, Hong Nhung The Thi, Hoai Trung Le
Producentka: Karolína Davidová (13ka, CZ)
Koproducenti: Tomáš Šimon (FAMU, CZ), Jakub Viktorín (nutprodukcia, SK)

S podporou Fondu kinematografie, Audiovizuálneho fondu a FILMTALENT ZLÍN











Diana Cam Van Nguyen 
režisérka, výtvarníčka, animátorka

Filmografia:  
Malá (2017)
Spolu sami (2018)
Milý tati (2021) 
 
Diana Cam Van Nguyen (*1993, Cheb) je česko-vietnamská režisérka, výtvarníčka a animátorka 
žijúca v Prahe. Jej krátke filmy Malá (2017) a Spolu sami (2018) boli premietnuté na mnohých 
domácich a zahraničných festivaloch a vyhrali niekoľko cien.

Spolu sami bol ocenený na MFDF Ji.hlava ako Najlepší český experimentálny dokumentárny 
film 2018. Medzinárodnú premiéru mal film na MFF v Rotterdame a súťažil v Annecy a na BFI 
London Film Festival. Snímka bola nominovaná na České lvy v sekcii študentských filmov  
a dostala sa medzi troch finalistov BAFTA Student Film Award 2019.  

Dianin posledný krátky film Milý tati (2021) bol vybraný do medzinárodnej krátkej súťaže Pardi di 
domani na MFF v Locarne. Diana je študentkou magisterského programu Katedry animovanej 
tvorby na FAMU. Špecializuje sa na animované dokumenty a vo svojich filmoch sa venuje 
osobným témam.   
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Režijná explikácia:

Milý tati je animovaný dokument o vzťahu medzi mnou a mojim otcom. A mojej snahe získať 
späť našu blízkosť. V minulosti nás rozdelilo väzenie, dnes sme si vzdialení vnútorne. Dospela 
som, náš vzťah sa zmenil a láska z otcových dopisov akoby sa vytratila. Mrzí ma to a snažím 
sa pochopiť prečo.

Základom pre tento film sú 15 rokov staré otcove dopisy, na ktoré dnes vo filme odpovedám 
už ako dospelá. Vo filmovom dopise spomínam na šťastné chvíle, keď som bola malá, ale 
tiež otcovi vyčítam neskorší rozpad našej rodiny. Snažím sa pochopiť, ako veľmi dôležité 
pre neho bolo mať syna, že nás opustil kvôli novej rodine. Snažím sa pochopiť, ako je syn vo 
vietnamskej kultúre zásadný. Snažím sa otcovi povedať ako sa v našej rodine dnes cítim.

Obrazy pracujú s materiálom papieru dopisov a symbolicky ukazujú skoršiu blízkosť 
a súčasnú prázdnotu medzi nami. Prostredníctvom tohto filmu znovu objavujem otcovu 
lásku ku mne a dúfam, že nám pomôže náš vzťah oživiť.

Diana Cam Van Nguyen



Rozhovor s režisérkou:

Pre svoj v poradí tretí autorský film si si vybrala animovaný dokument. Veľmi často tiež čerpáš 
z vlastného príbehu. Ako je dôležité je pre teba si látku „odžiť”?

Nie vždy sa téma filmu dotýka priamo mňa. V mojom predchádzajúcom filme Spolu sami boli 
protagonisti mojimi blízkymi priateľmi a musím priznať, že tvorba filmu bola pre mňa v niektorých 
ohľadoch jednoduchšia.

Vo filme Milý tati pre mňa bolo ťažké oddeliť moju režisérsku rolu od tej osobnej a zostať objektívna. 
Tému vlastnej osoby si nevolím zámerne. Svoje skúsenosti som však sama prežila, a preto si viac 
verím, že takýto príbeh môžem spracovať. Pri tvorbe filmov je pre mňa dôležité byť autentická, a tak 
sa prirodzene stalo, že ma ovplyvňujú príbehy a ľudia okolo mňa.

Prezraď nám niečo viac o zvolených technikách.

Považujem sa za režisérku a animátorku, ktorá nemá svoj vlastný výtvarný štýl. Výtvarno prispôsobujem 
každému filmu podľa jeho príbehu. Pre film Milý tati som zvolila papierikovú koláž, pretože ústredným 
motívom filmu sú dopisy. Od začiatku som chcela pracovať s pravými dopismi od môjho otca 
a zachovať tým autenticitu príbehu. Kombináciu papierikov s vystrihnutými postavami som vyvíjala 
postupne. Vyznať sa v nazhromaždených materiáloch (pohľadniciach, knihách, papieroch) mi pomohol 
výtvarník Darjan Hardi a v posledných mesiacoch sme na výtvarnej stránke filmu pracovali spoločne. 
No a hraný film, s ktorým animáciu kombinujeme, som si mala možnosť vyskúšať už pri Spolu sami 
a tam som sa presvedčila, že ma natáčanie s ľuďmi na pľaci jednoducho baví.



Ako náročná bola príprava filmu a samotné nakrúcanie? 

Aj keď sa to možno nezdá, najťažšia fáza bola vývoj. Scenár som pôvodne mala úplne iný. Po roku 
som ho zahodila a začala úplne odznova. K finálnej podobe scenára sme sa dostali až po roku a pol 
intenzívnej práce. Samotný vizuál filmu som vyvíjala asi pol roku. Významnú úlohu vo vývoji mala 
naša účasť vo vzdelávacom programe CEE Animation Workshop. S maďarskou dramaturgičkou 
Ritou Domonyi, ktorá nám bola lektorkou, sme spolupracovali na dramaturgii až do samotného 
dokončenia filmu. 

Taktiež nakrúcanie filmu bolo v porovnaní s mojimi predchádzajúcimi filmami rozsiahlejšie a viac 
profesionálne. Hlavná časť sa točila v lete v priebehu 10 nakrúcacích dní a na pľaci sa pohybovalo 
okolo 50 ľudí. Mali sme šťastie, pretože sme to stihli pred jesenným lockdownom. Aj keď bolo 
nakrúcanie náročné, doteraz na to spomínam ako na najkrajšie obdobie minulého roku. Behom 
lockdownu sme potom mohli v pokoji animovať spolu s Bárou Halířovou a Davidom Štumpfom 
v jednom ateliéri na Vinohradoch. Replacing animáciu robil zvlášť Vojtěch Domlátil a stop-motion 
animáciu sme robili v dvojici s Bárou Annou Stejskalovou. 

Veľkou výhodou (a zároveň i nevýhodou) tejto techniky je, že podobných filmov doposiaľ veľa 
nevzniklo. Museli sme tým pádom sami prísť samotnej technike na koreň, čomu predchádzalo 
množstvo skúšok. Musím priznať, že som si do poslednej chvíle nebola úplne istá, či to vo výsledku 
bude fungovať. Veľkú úlohu v tom hrala ochota môjho štábu veci skúšať a nájsť ideálne riešenie, aby 
som bola ja spokojná. A to sa podarilo. :)  
 



Ako problematické bolo vyvažovať vo filmu tvoje autentické spomienky a pocity s umeleckou fikciou?  

V ideálnom prípade by sme v tom filme hrali ja a môj otec dve hlavné postavy. To ale možné nebolo. 
Okrem dopisov som iné materiály z detstva nemala, a tak sme zábery museli rekonštruovať. Pro moju 
postavu som zámerne zvolila herečku. V priebehu vývoja mi veľa ľudí odporúčalo, aby som vo filme 
hrala ja sama. Pre mňa je však celý film natoľko osobný, že keby som sa v ňom ešte videla, tak by 
som sa na to asi nezvládala pozerať. Už takto mám pocit, že sa celý film točí okolo mňa. Pre mňa je 
dôležitá autenticita v emóciách. To, čo hovorím divákom, je úprimné a pravdivé. Pevne dúfam, že je to 
z filmu cítiť.




