VLADIMÍR MERTA PŘEDSTAVIL STUDIOVÉ ALBUM PONORNÁ ŘEKA

Praha - Každého folkaře to prý jednou čeká, když neodolá a skočí po hlavě do rockových vod, tvrdí hudebník, filmař a spisovatel Vladimír Merta. Na přebalu alba Ponorná řeka, které dnes představil v Praze, připomíná, že Boba Dylana kdysi provázelo ortodoxní publikum bučením. V dnešní době „všeobecného křížení a dočasných koalic každého s každým“ se však podle něj zdá, že ze strany posluchačů už nebezpečí nehrozí. Proto natočil novinku ve studiu se skupinou ETC...
„Ve druhé polovině 80. let jsme měli v plánu udělat bigbít, pod značkou Dobrá úroda jsme zkoušeli dva roky a měli sedm koncertů,“ připomněl Merta. Když si nyní muzikanti zvyklí doprovázet rockera Vladimíra Mišíka měli vybrat písničku, která by je bavila, nahráli s ním asi 22 titulů. „Další úpravy pak probíhaly v domácích studiích, jak je má kdo k dispozici. Každý dokomponovával svoje party, sem tam se něco přesunulo. Role mixu a masteringu, který Michal Šenbauer dokončil teprve před týdnem, byla proto velká,“ dodal Merta. Ocenil, že se přes spory všichni dokázali dohodnout.
Kromě členů ETC... Jiřího Veselého, Pavla Skály, Vladimíra Pavlíčka a Jiřího Zelenky se na albu jako hosté objevili zpěvačka Sára Mertová, houslista Jan Hrubý, akordeonista Václav Veselý a Michal Šenbauer na elektrickou kytaru.
„Jsou tam polohy lyrické, prorocké i hrozivě aktuální, přestože některé písničky vznikaly ještě před Listopadem,“ dodal muzikant, který své lednové pětašedesátiny připomene křtem této nahrávky dnes na koncertě v žižkovském Paláci Akropolis. Zahraje si s kolegy, které potkal v minulých pětačtyřiceti letech - od Jiřího Stivína přes Vlastu Třešňáka až po Mišíka. Kamarádi z FAMU se prý pokusí tento večer zaznamenat na kamery.
Mertu práce s kapelou baví, považuje se za člověka improvizace a kontaktu s posluchači. Vystoupení na velkých festivalech před amfiteátry jsou podle něj „o mrazení“, kdy dokonale ozvučeného muzikanta pohltí jejich atmosféra. Účinkoval na řadě z nich, ale v britském Glastonbury nehrál.
Právě této největší přehlídce pódiových umění věnoval publicista Vojtěch Lindaur knihu s názvem Když svatý pochodujou, kterou rovněž na dnešním setkání s novináři představil. Sestavil ji a opatřil komentáři, přičemž využil příspěvků svých kolegů, kteří tam v uplynulých dvaceti letech jezdili a své postřehy neměli kde publikovat.
„Je to připomínka čtyřicetileté historie glastonburského festivalu, která vypovídá i o proměnách té hudby v čase. Jsme zase o krok před Brity, naše kniha je lepší než ty jejich. Asi jsme si s ní dali víc práce,“ prohlásil Lindaur. Kniha i album vyšly v nakladatelství Galén.
Vladimír Merta byl na konci 60. let jedním z nejrespektovanějších hudebníků tehdejšího Československa. Patřil k polooficiálním autorům, jimž režim bránil v koncertování i nahrávání. Tuzemské debutové album P.S. mu umožnil vydat až v roce 1978, další jeho desky vyšly až po roce 1989. První album mu vyšlo roku 1969 ve Francii, v Česku bylo vydáno předloni.
Právě v jeho bytě vznikla v roce 1978 slavná nahrávka Audience s Václavem Havlem a Pavlem Landovským. V roce 1986 dostal Merta Zlatou Portu a ve stejné době i dvouletý zákaz za píseň Praha magická. Po listopadu 1989 se věnoval natáčení dokumentů a hudby k animovaným filmům. Ve vlastním vydavatelství vydal několik alb, převážně s archivními nahrávkami a školy hry na harmoniku a kytaru.

