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Dokumentární sci-fi
Jsme připraveni na setkání s mimozemskou civilizací? Co jim řekneme, až přijdou?

režie: Michael Madsen
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česká premiéra: 31. října 2015: Slavnostní zakončení MFDF Ji.hlava 2015
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Návštěva – krátká synopse 
Film  Návštěva  dokumentuje  událost,  k  níž  nedošlo –  první  setkání  člověka  s
inteligentním životem z vesmíru.
Lidé vysílají signály do vesmíru, a oznamují tak svou existenci jiným civilizacím už
od vynálezu rozhlasu. Film se díky výjimečné možnosti obrátit se na Úřad OSN pro
vesmírné záležitosti, armádu a odborníky z předních vesmírných agentur zabývá tím,
jak by první kontakt s jinou civilizací probíhal, počínaje těmi nejprostšími otázkami:
Proč jste tady? Jak myslíte? Vidíte na lidech něco, co sami nevidíme? Cesta za hranice
vnímání  pozemšťanů  odhaluje  obavy,  naděje  a  rituály  druhu,  který  je  nucen
konfrontovat se nejen s mimozemskými formami života, ale i s vnímáním sebe sama.

Návštěva – synopse
Film  Návštěva  dokumentuje  událost,  k  níž  nedošlo –  první  setkání  člověka  s
inteligentním životem z vesmíru.
Mimozemšťané  možná  ještě  Zemi  nenavštívili,  ovšem lidé vysílají  signály  do
vesmíru, a oznamují tak svou existenci jiným civilizacím už od vynálezu rozhlasu.
Otázkou  tedy  není,  zda  k takové  návštěvě  dojde,  ale  kdy.  Film  díky  výjimečné
možnosti obrátit se na Úřad OSN pro vesmírné záležitosti,  odborníky z NASA, ISU
(International  Space  University)  a  institutu  SETI  pro  výzkum  mimozemské
inteligence a na vojenské poradce odvíjí mrazivě uvěřitelný scénář prvního kontaktu
na světě, počínaje těmi nejprostšími otázkami: Proč jste tady? Jak myslíte? Vidíte na
lidech něco, co sami nevidíme?



Logické závěry pak vyvstávají v neskutečné krajině každodenních obrazů a zvuků, jež
nám náhle připadají natolik bizarní a neobvyklé, až máme pocit, jako bychom se na ně
dívali očima formy života, jež poprvé zkoumá naši planetu. Uznávaný filmový režisér
Michael Madsen bere diváky na cestu za hranice vnímání pozemšťanů, do neznáma,
aby jim odhalil obavy, naděje a rituály druhu, který je nejen nucen konfrontovat se
nejen  s mimozemskými  formami  života,  jež  nás  mohou  i  nemusí  vnímat  jako
nebezpečí, ale i s vnímáním sebe sama. Nejtěžší otázka ze všech přitom zní: „Kdo
jsme?“

VYJÁDŘENÍ REŽISÉRA
Mám pocit, že vedu neustálý dialog s tím, co je a co může být dokumentární film.
Myslím,  že  skutečnost  nepředstavuje  danou  jsoucnost,  kterou  lze  v určitém jejím
aspektu  odpovídajícím způsobem dokumentovat,  odhalit.  Spíš  mám podezření,  že
skutečnost závisí na podstatě interpretace a také jí podléhá. Jinými slovy mě zajímají
možnosti a podmínky toho, jaká skutečnost může být a jak je interpretována.
Není těžké prorokovat,  že setkání s mimozemským inteligentním životem by bylo
nejvýznamnější události v dějinách lidstva. Skutečným cílem filmu Návštěva je však
jít za hranice této otázky a zjistit, co by takové setkání znamenalo. V této souvislosti
není film Návštěva koncipován jako scénář ve stylu „co by, kdyby“, ale „co a kdy“.
Návštěva je generálka, havarijní plán, který, jak se s obavami vyjádřila Organizace
spojených národů, nemáme. Na základě „přízemnějších“ zkušeností však víme, co se
může stát, pokud mají kultury za to, že jsou si navzájem cizí.
Pokud jde o první kontakt, domnívám se, že jedinou jistotou je to, že si ho neumíme
představit. Výzvou filmu Návštěva je tedy srozumitelně vyjádřit něco, co je v podstatě
nepochopitelné. Proto je terén, v němž se film odehrává, neprobádanými končinami
sebepojetí  Západu –  přítomnost  cizí  formy života  je  totiž  nejen  výzvou pro  naše
chápání, ale v konečném důsledku znamená i ztrátu kontroly. A možná že právě pocit,
že něco není pod kontrolou,  je pro moderního člověka ten nejméně obvyklý.  Tato
slabina představuje v našem současném chápání sebe sama jedinečné hledisko pro
jakýkoli  dokument.  Film  Návštěva tedy  jinými  slovy  představuje  pokus  o  blízké
setkání s otázkou, co je lidská bytost.

Michael Madsen, listopad 2014, Země

KRÁTKÝ ŽIVOTOPIS – režisér
Michael Madsen je konceptuální umělec a režisér oceněného dokumentu Into Eternity
(2010).  Mezi  jeho  poslední  filmy  patří  Halden  Prison ve  3D  a  díl  pro  cyklus
Cathedrals  of  Culture,  který  inicioval  Wim  Wenders.  Kromě  toho  hostuje  jako
přednášející  na  Královské  dánské  akademii  umění,  Dánské  filmové  škole  a  na
University  of  California,  University  of  Western  Sydney  a  londýnské  School  of
Architecture; vede například „Seminář pro ty, kteří vůbec netuší, co točit“.



„BLÍZKÁ SETKÁNÍ PÁTÉHO DRUHU“
Rozhovor Michaela Madsena s Madsem Brüggerem
V případě  vydání  PROSÍM UVEĎTE následující:  Výňatky  z  rozhovoru s Madsem
Brüggerem, dánským novinářem, režisérem a dokumentaristou (The Ambassador, The
Red Chapel)

(Pro filmový časopis EKKO; www.ekkofilm.dk)

Michael  Madsen: Po  letech  práce  na  předchozím dokumentu  Into  Eternity jsem
narazil na článek, který mi vnukl nápad na další film s názvem Návštěva, druhou část
budoucí  trilogie.  Článek  se  týkal  jmenování  ředitele  Úřadu  OSN  pro  vesmírné
záležitosti do funkce „velvyslance pro jiné civilizace“, o němž se brzy psalo na celém
světě. Zaujalo mě to, protože jsem si vždycky myslel, že nejradikálnější změnu by na
Zemi přineslo setkání s jinou formou života. Při čtení článku mě najednou napadlo, že
pokud skutečně vzniká funkce velvyslance pro jiné civilizace, mohl by z toho být
skvělý film o tom, co by lidé dělali, pokud by s jinou civilizací navázali kontakt. Den
nato jsem se dočetl, že šlo o mystifikaci. OSN zprávu popřela s tím, že žádný takový
velvyslanec jmenován nebyl. To téma mi ale utkvělo v paměti – říkal jsem si, že by to
OSN stejně musela řešit, a proto jsem se obrátil na Úřad pro vesmírné záležitosti při
Organizaci spojených národů ve Vídni. Byli hrozně neochotní. Trvalo celý rok, než
jsem je k účasti na filmu přesvědčil. Když jsem pak do Vídně poprvé přijel na setkání,
které  se  domlouvalo  čtyři  měsíce,  ve  dveřích  se  objevil  šéf  tamní  kanceláře  a
prohlásil:  „Into  Eternity byl  skvělý  film!  Viděl  jsem  ho  nedávno  na  nějakém
obskurním švédském kanálu.“ V místnosti se rázem změnila nálada. Najednou bylo
všechno možné.
Mads Brügger: Čtyři roky poté tu máme dokument  Návštěva, který se filmu  Into
Eternity v mnohém podobá, ovšem na rozdíl od něj tu diváci hrají jinou roli.
MM: Zatímco  film  Into  Eternity je  určen  potenciálním  divákům  v  daleké
budoucnosti,  Návštěva diváky oslovuje radikálním předpokladem, že oni sami jsou
xenomorfové – mimozemské bytosti z vesmíru. Všichni ve filmu mluví do kamery,
jako by mluvili přímo s mimozemšťanem; celý film přitom vychází z fiktivní situace,
kdy  na  Zemi  právě  přistáli  mimozemšťané  a  setkávají  se  s  řadou  zvědavých,
zmatených a úzkostných pohlavárů z OSN, NASA, britské vlády, Evropské vesmírné
agentury a různých výzkumných subjektů.
MB: V celém  filmu  je  postava  mimozemšťana  nanejvýš  abstraktní.  Nezobrazuje
létající  talíře,  laserové  zbraně  a  chlupáče,  nezmiňuje  dokonce  ani  to,  zda  má
mimozemšťan  hmotnou  podobu,  a  není  ani  přesně  jasné,  kde  se  vůbec  setkání
odehrává. V průběhu filmu však zjistíme, že není ani tak o mimozemských formách
života, jako spíše o samotném člověku a o tom, co se v nás skrývá.
MM: Není to film o UFO, je to zrcadlo. Je to o nás, o tom, jak přemýšlíme o věcech,
jež jsou nám cizí, a o tom, jak vnímáme sami sebe. Všechno vnímáme podle svého
obrazu, jenže ty velké vzdálenosti mohou urazit jakékoli bytosti, které jsou vyspělejší
než my. A přestože dosáhli vyšší technické úrovně, jež jim umožňuje zničit vlastní
civilizaci,  přežili,  což znamená,  že dospěli  k hlubšímu morálnímu vhledu než my.



Pokud jde o setkání s mimozemskými formami života, existují dvě názorové školy. Ta
první říká, že mimozemšťané, kteří přišli, jsou prostě zlí, a jde o invazi. Podle druhé
školy nám setkání s nimi přinese renesanci, protože nám poskytnou hlubší znalosti,
zachrání nás před nemocemi a podobně. V tomto postoji se skrývá trochu servility,
naděje a zároveň představa, že si nás všimne někdo lepší, a uzná, co jsme dokázali.
Tento scénář je podle mě nejzajímavější.
Pokud si představíte setkání s mimozemskou civilizací, která je technicky a morálně
na  vyšší  úrovni  než  lidstvo,  objevíte  slabinu  západní  civilizace,  kterou  je  ztráta
kontroly. Přijde-li na Zemi někdo mnohem chytřejší než my, a my nebudeme vědět, co
je zač, pocítíme velmi silnou ztrátu kontroly, což bude pro západní civilizaci velmi
neobvyklá situace. A právě tato ztráta kontroly mě zajímá.
Lidé na Zemi zatím mají  ze setkání s jinými civilizacemi spíše špatné zkušenosti.
Evropané popisovali  domorodé obyvatele  Severní  a  Jižní  Ameriky jako racionální
zvířata. Tak se o indiánech vyjadřovali tehdejší očití svědci, dokud neuznali, že i oni
jsou lidé, a dokud se nerozhodlo, že i oni mají duše. Problém s takovým setkáním tedy
spočívá v tom, že při něm člověk ztrácí své vlastní já, což je děsivé.
Mě přitom zajímá  otázka,  kdo  jsme.  Dalo  by  se  říct,  že  setkání  s mimozemskou
formou života z vesmíru by mohlo být završením koperníkovské revoluce: uvědomili
jsme si sice, že již nejsme středem vesmíru, ovšem z hlediska humanistické tradice se
stále považujeme za nejrozvinutější formu života ve sluneční soustavě. Tato situace
by tímto názorem otřásla.
MB: Jak jste natáčeli rozhovory, v nichž odborníci mluví přímo k mimozemšťanům,
jako by s nimi skutečně vedli rozhovor?
MM:  Je to vlastně takové hraní rolí: měli  si představit,  že mluví s mimozemskou
bytostí. Dopředu jsem si důkladně nastudoval, jak o tomto tématu přemýšlejí. Nejprve
jsem se jich zeptal, co budou mít mimozemšťané na sobě. Jak se budou pohybovat?
Hodně  jsem se  snažil,  aby se  ve  vztahu  k mimozemské  formě života  projevovali
fyzicky a velmi konkrétně: Je mimozemšťan nějak cítit? Co vidí? Zůstanou v klidu?
Muž z institutu SETI (který se nakonec do hotového filmu nedostal) například řekl, že
by chtěl vidět, jaké by to bylo lehnout si s ním do postele.
MB: Film ovšem zkoumá i možnost, že mimozemská forma života po prozkoumání
Země zase odletí,  a na nás pak dopadne samota. Jak hrozné by bylo zjistit,  že ve
vesmíru existuje ještě někdo, jenže nás prostě opustí?
MM: To by bylo hodně smutné. Ptali bychom se: Nejsme snad nic? Nejsme snad
vůbec nic? Jsme snad méně než vesmírná náhoda? To je děsivá představa. Člověk je
osamocený, a od nepaměti se díváme na hvězdy a ptáme se, jestli tam ještě někdo je,
nebo jsme sami.
MB: Neměl jste obavy, že dojde k setkání s mimozemšťany během natáčení filmu?
MM: Ne, ale vím, že když Stanley Kubrick točil film 2001 (1968), uzavřel pojištění
pro případ, že by k setkání došlo. Protože kdyby se to stalo, ten film by to zničilo.
Během  výroby  mého  filmu  mi  z NASA  zničehonic  řekli,  že  chystají  historické
prohlášení. Všichni si mysleli, že našli život na Marsu, jenže to, s čím přišli, takový
význam vůbec  nemělo.  Přesto  jsem vždycky  říkal,  že  pokud  k  nějakému  setkání
dojde, můj film může sloužit jako příručka.



MB: Nedávno jsem se dočetl, že lidé z institutu SETI, kteří sledují rádiové signály z
vesmíru, odhadují, že nějaký kontakt navážeme v příštích dvaceti letech, což je ve
vesmírném měřítku pouhý zlomek vteřiny. Jsme na to připraveni?
MM: Lidi z institutu SETI to děsivé ticho samozřejmě pořád trápí, jenže ve svém
bádání  musí pokračovat,  proto je  nutné,  aby občas něco prozradili.  Ovšem pokud
dojde k navázání kontaktu, myslím, že z politického hlediska bude mimořádně těžké
vystupovat jednotně. Nejtěžší bude k setkání přistupovat s otevřenou myslí. Jistě vím
jen to, že si to neumíme představit; nebudeme prostě vědět, co se děje.
MB: Přiznali někdy odborníci během rozhovorů mimo záznam, třeba když neběžela
kamera, že ke kontaktu již došlo?
MM: Někteří  z nich věří,  že  jiná civilizace existuje,  že existuje  nějaká hierarchie
civilizací jako ve Star Treku, ale já jsem se snažil, aby se tohle do filmu nedostalo. Na
natáčení filmu bez scénáře bylo zajímavé to, že mi dalo příležitost dovádět myšlenky
účastníků v jejich oborech do extrému. Člověk zjistí, že to, jak chápeme a zkoumáme
život, se může týkat jen jedné konkrétní oblasti a že na Zemi mohou existovat i jiné
formy života, jež jsou mimo naše chápání: životní formy, které existují tak dlouho a
jsou natolik jiné, že je jako život vůbec nevnímáme.
MB: S jakou nejradikálnější myšlenkou o životě ve vesmíru jste se setkal?
MM: Nejextrémnější teorií života je, že jde o formu energie či seskupení částic, tedy
jakýsi organismus částic. Ve filmu se ukáže, že padesát procent našeho těla nemáme
pod kontrolou. Tvoří je bakterie a podobně. Zkoumání těchto ohromných poznatků je
neskutečně zajímavé.
MB: Americký vědec Enrico Fermi se ptal:  Pokud je vesmír tak plný života,  kde
všichni jsou a proč po nich není ani stopy?
MM: Jednou z odpovědí je, že už jsou tady: jsou to Maďaři s tím svým podivným
jazykem. Druhá odpověď zní, že existují, ale jsou natolik chytří, aby sem nejezdili,
protože by z toho nic neměli. Ovšem podle Drakeovy rovnice existence tolika planet
ve vesmíru dokazuje, že musí existovat život i na mnoha jiných místech než na Zemi,
a  pak  otázka  spíše  zní:  Pokud  je  všude  život,  proč  jsme  ho  dosud  neviděli?
Nejvědečtější odpovědí by mohlo být, že tu prostě je – nebo že tu sice je, jenže my ho
jako  život  nejsme  schopni  rozpoznat.  Naše  vnímání  ho  nedokáže  vnímat,  ani  mu
porozumět.

Z  rozhovoru  pro  časopis  Filmmagasinet  Ekko  (www.ekkofilm.dk )  s  Madsem
Brüggerem, dánským novinářem, režisérem a dokumentaristou (The Ambassador, The
Red Chapel).



„Cesta člověka do vnějšího a vnitřního vesmíru“, Kim Skotte
V případě vydání  PROSÍM UVEĎTE následující:  „Výňatky z  rozhovoru s Kimem
Skottem pro Dánský filmový institut,  zveřejněný v čísle  časopisu FILM věnovaném
Berlínskému mezinárodnímu filmovému festivalu 2015.“

Ve filmu Michaela Madsena Návštěva, který dokumentuje invazi mimozemšťanů,
k níž –  zatím –  nedošlo,  nejsou  žádní  zelení  mužíčci,  jen  spousta  vědátorů  a
otázek, nad nimiž zůstává rozum stát.

Zní  to  téměř  jako  protiklad  toho,  co  dokument  Návštěva tvrdí:  „Tento  film
dokumentuje událost, k níž nedošlo.“

Jak se dá vůbec natočit dokument o něčem, co se nestalo?
„Natáčení filmu o události, která se nestala, je konceptuální postup, způsob vytváření
scénáře,“  říká  režisér.  „Návštěva je  scénář  budoucnosti,  experimentální  situace,
způsob, který se používá ve vědě. Co se dá zkoumat a jak?“ Dále vysvětluje: „Mám
problém s  realitou.  Zajímá mě,  co to  ve  skutečnosti  je.  Proto mě zajímají  možné
reality. I Robert Musil v románu Muž bez vlastností píše, že prostor možností je stejně
důležitý jako skutečnost.“
Vyjádřeno  vědecky  je  běžný  dokument  empirickým  shromažďováním  údajů
uspořádaných  do  víceméně  životaschopné  teze  o  podstatě  skutečnosti.  Madsenův
dokument Návštěva však spíše připomíná experimentální situaci.
„Zajímá  mě  pohled  na  skutečnost  jinýma  očima,  a  právě  proto  mě  zajímají
dokumentární  filmy. Jejich  významnou  vlastností  je,  že  ze  skutečnosti  vycházejí.
Ovšem je to také problém většiny z nich,“ říká.
„Vztah dokumentů ke skutečnosti v podstatě vychází z toho, že ji znají lépe. Proto
nejdou dostatečně do šířky ani do hloubky,“ říká Madsen. Dokumentaristé s apriorní,
neprůstřelnou představou o tom, jaký je, nebo jaký by měl být smysl skutečnosti, ho
nezajímají. Aktivistický trend v dokumentech není jeho šálek čaje.

Co Den Trifidů nebo E.T.?
Ve filmu Návštěva Madsen obrací svou pozornost k obloze a vesmíru, aby zkoumal
další  možnou realitu,  která  nás  čeká.  Dokument  Návštěva se  prakticky ptá,  co  se
stane, pokud nás jednoho dne navštíví mimozemšťané z vesmíru. Jaké mechanismy to
spustí? Jaké situace si umíme představit? Na co se budeme mimozemšťanů ptát – a co
jim o nás tyto otázky řeknou?  Návštěva tedy dokumentuje událost, která se nestala,
třebaže  z  té  spousty  filmů,  knih  a  povídaček  o  víceméně  pozoruhodných  či
nepřátelských mimozemšťanech by člověk mohl mít jiný dojem. Přijdou trifidi nebo
Spielbergův roztomilý E.T.? A podá mu svou ruku David Attenborough v šortkách?

Prostor mezi ušima
Michael  Madsen  říká,  že  podle  odborníků  může  mít  návštěva  mimozemšťanů  tři
možné podoby. Může jít zaprvé o nouzové přistání, zadruhé o expedici a zatřetí o
invazi. To však režiséra až tak nezajímá. Nejvíc je posedlý námi a prostorem mezi



našima ušima.
Zatímco film Into Eternity je díky skutečnému úložišti odpadu nepochybně dokument,
Návštěva  má  nutně  spekulativnější  charakter.  Rozhovory  poskytli  teolog  vesmíru
Jacques Arnould, vojenský poradce Paul Beaver, ředitel oddělení Interstellar Message
Composition (Mezihvězdné komunikace SETI) Doug Vakoch a zaměstnanci Úřadu
OSN pro vesmírné záležitosti ve Vídni, všichni se však vyjadřují o fiktivní situaci.
Místo  dramatizací  Madsen  investigativním  okem  kamery  vytváří  dojem,  že  náš
každodenní život sleduje mimozemšťan.
„Chci,  abyste  si  během  filmu  uvědomili,  že  není  o  mimozemšťanech.  Je  o  nás.
Otázky, jimiž se zabývá, jsou reálné, ať už mimozemšťané existují, nebo ne,“ říká
Madsen. Tyto otázky se přirozeně točí kolem ústředního scénáře „co by, kdyby“. Co
kdyby nás  jednoho dne  navštívily  inteligentní  bytosti?  Co by se stalo a  co  by to
znamenalo?
„Pokud by k tomu došlo, myslím, že by to byla největší událost v lidských dějinách,“
říká Madsen.
„Završila by koperníkovskou revoluci. Už bychom nebyli středem vesmíru. Všechno
by to zpochybnilo. Do našeho chápání světa, do jeho slepého úhlu, by vstoupilo něco
konkrétně  neznámého,  a  to  by  mohlo  přinést  cokoli.  Tento  stav  nejistoty  by  nás
přinutil klást si velmi zásadní otázky,“ tvrdí Madsen.

Odborník jako zástupce
„Pro mě jsou klíčovými aktéry mých filmů diváci.  Chci,  aby vstoupili  do situace,
kterou  vytvářím,“  říká  Michael  Madsen,  jehož  cílem  je,  aby  se  pozorovatel  stal
předmětem zkoumání.
„Odborníci v jistém smyslu zastupují lidstvo. O ně samotné nejde, ale objevují se ve
filmu a statečně přistupují na hru. Tou představou se zabývali až do té míry, že si
mimozemšťana skutečně představili. Jaké krajnosti si umíte představit vy?“
Podle režiséra přišla zúčastněným odborníkům tato hra vlastně velmi osvobozující.
Dokázali předstírat, že setkání s jinou civilizací není teoretická situace, ale skutečná
výzva vyžadující veškeré jejich znalosti. Připouští, že získat je nebylo snadné: bude to
snad podivný film o UFO? Až když si jeden z pracovníků OSN ve Vídni uvědomil, že
právě Madsen natočil film Into Eternity, přítomný astrobiolog a ostatní se uvolnili, a
do provokativní Madsenovy hry se zapojili.
„Některé  z  nich  budou  v  případě  přistání  mimozemšťanů  kontaktovat.  Někteří  se
přihlásili dobrovolně s plným vědomím možných rizik a nejistot. A myslím, že někteří
z nich jsou přesvědčeni, že ve vesmíru jiné civilizace existovat musí a že to jinak ani
nejde.“



MEDIÁLNÍ OHLASY V ČR (výběr)

iHned.cz
Nová distribuční společnost do kin posílá dokumenty. První film je adresovaný
mimozemšťanům
http://archiv.ihned.cz/c1-65274590-michael-madsen-navsteva-film

lidovky.cz
Chci natáčet filmy, které ještě nikdy nikdo neviděl, říká autor dokumentární sci-
fi Návštěva
http://www.lidovky.cz/chci-natacet-filmy-ktere-jeste-nikdy-nikdo-nevidel-rika-autor-
dokumentarni-sci-fi-navsteva-gwx-/kultura.aspx?c=A160506_121636_ln_kultura_hep

ihned.cz
Dokumentarista  Madsen:  Jak  jsem  natáčel  film,  aby  mu  rozuměli
mimozemšťané a lidem nepřivodil záchvat
http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-65283010-navsteva-madsen-film-rozhovor?
utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

literarky.cz
Recenze: Návštěva – Nouzový plán pro přijetí UFO
http://www.literarky.cz/kultura/film/21948-recenze-navtva--nouzovy-plan-pro-pijeti-
ufo

dotyk.cz
Až přijdou mimozemšťané
http://www.dotyk.cz/19-2016/25_az-prijdou-mimozemstane

kinobox.cz
Recenze: Návštěva aneb Jak by mohla probíhat komunikace s mimozemšťany
http://www.kinobox.cz/clanek/11512-recenze-navsteva

dokrevue.cz
Znepokojivá  zkušenost  cizího.  Rozhovor  s  dánským  režisérem  Michaelem
Madsenem o dokumentárním sci-fi Návštěva
http://www.dokrevue.cz/clanky/znepokojiva-zkusenost-ciziho

tyden.cz
Setkání s UFO? Filmový režisér natočil havarijní plán
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/setkani-s-ufo-filmovy-reziser-natocil-
havarijni-plan_382942.html

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/setkani-s-ufo-filmovy-reziser-natocil-havarijni-plan_382942.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/setkani-s-ufo-filmovy-reziser-natocil-havarijni-plan_382942.html
http://www.dokrevue.cz/clanky/znepokojiva-zkusenost-ciziho
http://www.kinobox.cz/clanek/11512-recenze-navsteva
http://www.dotyk.cz/19-2016/25_az-prijdou-mimozemstane
http://www.literarky.cz/kultura/film/21948-recenze-navtva--nouzovy-plan-pro-pijeti-ufo
http://www.literarky.cz/kultura/film/21948-recenze-navtva--nouzovy-plan-pro-pijeti-ufo
http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-65283010-navsteva-madsen-film-rozhovor?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-65283010-navsteva-madsen-film-rozhovor?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://www.lidovky.cz/chci-natacet-filmy-ktere-jeste-nikdy-nikdo-nevidel-rika-autor-dokumentarni-sci-fi-navsteva-gwx-/kultura.aspx?c=A160506_121636_ln_kultura_hep
http://www.lidovky.cz/chci-natacet-filmy-ktere-jeste-nikdy-nikdo-nevidel-rika-autor-dokumentarni-sci-fi-navsteva-gwx-/kultura.aspx?c=A160506_121636_ln_kultura_hep
http://archiv.ihned.cz/c1-65274590-michael-madsen-navsteva-film
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