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Ilustrátorka Diana Cam Van Nguyen boduje se svými animovanými snímky na 

festivalech IFF ROTTERDAM A BERLINALE  
 
Diana Cam Van Nguyen, studentka Katedry animované tvorby FAMU (KAT) má 
za sebou veleúspěšný rok - její bakalářský snímek anidoc Malá putuje po festi-

valech po celém světě. Diana letos na podzim dokončila svůj další animovaný 
dokument s názvem Spolu sami a již nyní je jasné, že film opět vyrazí mezi diváky 

celého světa. Film měl svoji premiéru na letošním festivalu Ji.hlava, kde byl oce-

něn jako Nejlepší český experimentální dokumentární film 2018, ale svoji mezi-
národní premiéru bude mít na prestižním Mezinárodním filmovém festivalu v 

Rotterdamu.   
 

Krátký animovaný dokument o mladých lidech a jejich vnímání smrti rodiče byl na IFF Rotterdam 
vybrán do sekce Voices. Ta uvádí filmy, které vypráví o silných tématech výrazným hlasem. 
Film pomocí kombinace hrané akce a animace citlivě podává téma ztráty milovaného člověka a 

střet mládí se smrtí. Mezinárodní filmový festival v Rotterdamu je považován za progresivní fes-

tival s odvážnou dramaturgií napříč filmovými žánry. Koná se každoročně v lednu a Spolu sami 

je jediným ryze českým filmem, který se na dalším ročníku festivalu představí. 

Autorka filmem žánrově navazuje na svůj předchozí animovaný dokument Malá (2017). Autobio-

grafický snímek popisující život vietnamské dívky v českém maloměstě promítla řada festivalů a 

v únoru bude na Berlinale soutěžit o titul nejlepšího dokumentárního filmu pro děti o cenu ECFA 

Doc Award společně se třemi dalšími evropskými snímky. Toto ocenění uděluje European Chil-

dren Film Association. Dne 9. února rozhodne o vítězi 120 odborníků napříč filmovým průmys-

lem.  

Diana takto završuje úspěšnou cestu svého autobiografického filmu - za svůj film byla oceněna 

před měsícem Cenou Josefa Hlávky, která je každoročně udělena studentům za mimořádné vě-

decké nebo umělecké dílo, jež navazuje na českou i evropskou kulturní a humanistickou tradici. 

 

Snímek Spolu sami vznikl na FAMU v koprodukci s nadačním fondem Filmtalent Zlín a studiem 

Alkay. 

 
 
O režisérce:  

Diana Cam Van Nguyen (1993) se narodila v západočeském Chebu. Studovala tamní gymná-
zium a design nábytku na Střední škole uměleckoprůmyslové v Praze. Absolvovala studijní stáže 
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v Krakově, Birminghamu a v Lyonu. Poslední čtyři roky studuje animovanou tvorbu na pražské 

FAMU. Věnuje se volné výtvarné i zakázkové tvorbě, filmové výchově a galerijním instalacím. 
 

 
Synopse filmu Spolu sami:  
V krátkém emotivním filmu o životě po ztrátě milované osoby autorka podmanivě zpracovává 

těžké téma pomocí technik hraného i animovaného filmu. Reálné zážitky vypravěčů doplněné o 
animované rekonstrukce bolestných situací vytváří truchlivý náhled do myšlenek trojice mladých 

lidí, kteří jsou předčasně vystaveni problematice smrti. 
 
 

Oficiální trailer: https://vimeo.com/298474091 
 

Spolu sami  
© FAMU + Filmtalent Zlín + Alkay, 2018 

režie: Diana Cam Van Nguyen 

scénář: Diana Cam Van Nguyen, Lukáš Janičík 

kamera: Kryštof Melka 

zvuk: Viera Marinová 

produkce: Karolína Davidová 

protagonisti: Barbora Vildová, Ondřej Gabaš, Petr Cuker 
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