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Distribuční premiéra filmu Návštěva 

„Jsme skutečně připraveni na setkání s UFO?“ ptá se dánský film Návštěva 

V pondělí 2. května 2016 v plném kině Světozor měli čeští diváci možnost poprvé vidět dánský 

film Návštěva pojednávající o hypotetické situaci, kdy na planetě Zemi přistanou 

mimozemšťané. Režisér Michael Madsen svůj film osobně uvedl a přednesl filmovou 

masterclass, v níž představil své tvůrčí metody. „Jsem potěšen, že snímek Návštěva je prvním 

filmem, který zahajuje nový důležitý distribuční projekt, jehož úkolem bude uvádět kvalitní 

dokumentární filmy do českých kin i na internet zároveň. Kdyby se na Zemi opravdu objevily 

mimozemské bytosti, museli bychom zcela zásadně změnit uvažování o nás samotných. Nenatočil 

jsem film o mimozemšťanech, nýbrž o lidské rase,“ řekl dánský konceptuální umělec Michael 

Madsen.  

Hlavním tématem režisérovy masterclass byla práce s divákem. Přestože Madsen ve své tvorbě 

hojně využívá, někdy divácky nepřívětivé, metody mluvících hlav, je jeho cílem promlouvat 

filmem přímo k divákovi, nikoliv k imaginární postavě, se kterou by se měli diváci identifikovat. 

„Ve filmech chci zapojovat imaginaci, proto mě zajímají situace, které jsou abstraktní a jen těžko 

představitelné. Své dílo vždy koncipuji tak, aby v jeho centru stál divák,“ popsal Madsen svoji 

režisérskou metodu.  

Kinopremiérou však příběh dánského snímku v Čechách nekončí. Diváci totiž mají také možnost film 

zhlédnout na portálu DAFilms.cz za nízký poplatek. „Tento distribuční projekt je pro nás vzácnou 

možností, jak k divákům dostat výjimečné zahraniční i české dokumenty – a to přesně tak, jak to mají 

rádi: některým do kina a jiným na internet, legálně a ve stejný čas. To je budoucnost filmové 

distribuce,“ vysvětlil Marek Hovorka, ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. 

Portál DAFilms.cz také připravil světovou retrospektivu Madsenových filmů. Tento týden tak mohou 

diváci zcela zdarma zhlédnout i vysoko hodnocený dokument Na věčnost nebo To Damascus – A 

Film on Interpretation, o výpravě z Kodaně do Damašku na motivy stejnojmenné divadelní hry 

Augusta Strindberga. Retrospektiva také nabízí jeden z prvních Madsenových filmových počinů, 

dvouminutový Statistics of Copenhagen (2008), i první 3D dánský dokument o průměrnosti The 

Average of the Average (2011).   

O filmu:  
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Režisér Michael Madsen v dokumentární sci-fi Návštěva nastavuje zrcadlo lidské rase, když se ptá, co se bude 

dít, až na naší planetě Zemi přistanou zástupci mimozemské civilizace. Bere diváky na cestu do neznáma za 

hranice vnímání pozemšťanů a v konečné fázi hledá odpověď na otázku – kdo jsme? „Cílem mého filmu je 

zjistit, co by setkání s mimozemšťany znamenalo. V této souvislosti není Návštěva koncipována jako scénář 

‚co by, kdyby‘, ale ‚co a kdy‘. Návštěva je generálka, havarijní plán, který – jak se s obavami vyjádřila 

Organizace spojených národů – nemáme,“ popisuje blíže svůj snímek Madsen. Výpovědi protagonistů jsou 

prokládány vizuálně působivými záběry simulace situace při první mimozemské „návštěvě“. 

O režisérovi: 

Michael Madsen je konceptuální umělec a režisér filmu To Damascuc – a Film on Interpretation (2005) a na 

festivalech oceňovaného dokumentu Into Eternity (2010), který zanechává zprávu budoucím generacím o nyní 

budovaném úložišti jaderného odpadu ve Finsku, jež by mělo být dokončeno v 22. století, tedy dlouho po naší 

smrti. Založil Sound/Gallery, prostor pro šíření zvuku pod kodaňskou radnicí, kde v letech 1996–2001 působil 

jako umělecký ředitel. Mezi jeho umělecké projekty patří také různé instalace na festivalech nové hudby a 

zvukového umění či návrh konceptu nové hudební knihovny v dánském Odense. Dále také 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“. 
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