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Filmová prehliadka venovaná významnému 
slovenskému hercovi Vladovi Müllerovi  

 
V termíne od 14. do 16. novembra 2006 sa v bratislavskom kine Tatra  uskutoční 
filmová prehliadka venovaná významnému slovenskému hercovi Vladovi 
Müllerovi (1936 – 1996). Na prehliadke, ktorej program vznikal v spolupráci 
s Richardom Müllerom, synom Vlada Müllera, sa počas troch dní premietne päť 
filmov. 
 
Vlado Müller sa narodil 19. marca 1936 v Bratislave. V roku 1954 absolvoval štúdium 
herectva na ODK pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Pôsobil v divadlách v Nitre 
a Martine a od roku 1966 až do roku 1992 bol členom činohry Novej scény 
v Bratislave. Jeho filmové i divadelné kreácie boli vždy portrétom silných individualít, 
chlapských typov, nepodliehajúcim tlaku okolností a situácií. Prispeli k tomu i jeho 
vysoká robustná postava, sýty basbarytónový hlas a schopnosť dotknúť sa hlbín 
ľudskej duše. V jeho postavách sa chlapská sila dramaticky stretala s krehkosťou 
citov. Z jeho divadelných úloh môžeme spomenúť Billa Starbucka (Obchodník s 
dažďom), Othella, Petruccia (Skrotenie zlej ženy) či Solenyja (Tri sestry). Svoju 
všestrannosť preukázal aj ako Grék Zorba v muzikáli Zorba. Z množstva filmov, 
televíznych inscenácií a seriálov asi najviac utkveli v pamäti divákov jeho postavy vo 
filmoch Smrť sa volá Engelchen, Obžalovaný, Kristove roky, Smrť šitá na mieru, 
Signum laudis, Straty a nálezy, Přátelé zeleného údolí či Chlap prezývaný Brumteles. 
Svoje hlasové dispozície uplatňoval i v dabingu a v rozhlase. V roku 1979 získal titul 
zaslúžilý umelec a Cenu ZSDU za divadelnú tvorbu a v roku 1983 televíznu cenu Zlatý 
krokodíl. Zomrel 20. júna 1996. 
 
Program prehliadky pod názvom Vlado Müller 1936 – 1996 – 2006 tvoria tri filmy Jána 
Kadára a Elmara Klosa Smrt si říká Engelchen (1963), Obžalovaný (1964) a Touha 
zvaná Anada (1969), ďalej Kristove roky (1967) Juraja Jakubiska a Signum laudis 
(1980) Martina Hollého. Slávnostné otvorenie prehliadky sa uskutoční 14. novembra 
projekciou filmu režisérskej dvojice Ján Kadár a Elmar Klos Obžalovaný za osobnej 
účasti Richarda Müllera a jeho hostí. Prehliadku Vlado Müller 1936 – 1996 – 2006 
organizujú Slovenský filmový ústav, Continetal Film, s.r.o a Richard Müller. 
 
Program prehliadky Vlado Müller 1936 – 1996 – 2006:  
14. november / 17.00 hod. – Obžalovaný, r. J. Kadár, E. Klos  
14. november / 19.00 hod. – Obžalovaný, r. J. Kadár, E. Klos – vstup len na pozvánky! 
15. november / 18.00 hod. – Smrt si říká Engelchen, r. J. Kadár, E. Klos 
15. november / 20.30 hod. – Kristove roky, r. J. Jakubisko  
16. november / 18.00 hod. – Touha zvaná Anada, r. J. Kadár, E. Klos 
16. november / 20.30 hod. – Signum laudis, r. M. Hollý  
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