Rozhovory 1970
Na co myslí písničkář
Rozhovory 1978
Nápady (a písničky) Vladimíra Merty
Rozhovory 1979
S Vladimírem Mertou (převážně) o folku
Rozhovory 1987
Kam se chodí na nápady
Rozhovory 1989
O filmu
Mer-ta, Mer-ta, Mert-ta!
První podání
Rozhovory 1990
Podnikatelé s kytarou
Rozhovor Studentského listu s Vladimírem Mertou
Kdo jsme a co chceme
Hudba menšin má duchovní rozměr
Věčné náběhy Vladimíra Merty
Brnkání na duši
Rozhovory 1991
Česko-kalifornský hudební bonbónek aneb S Vladimírem Mertou a jeho hosty všeobecně, hlavně ale o americkém blues
Folkaři nejsou jen chrti
Půl dne s Mertou
Vladimír Merta: Dostávám facky zleva zprava
Pozastavení s Vladimírem Mertou
Rozhovory 1992
Tady a teď
I to, že nevíš, může být vodítkem
Ve dvojím ohni
Desky naslepo: Vladimír Merta
Pocity teď nejsou důležité
Rozhovory 1993
Na nedostatek témat si nestěžuji
Písničkář v relaxační poloze aneb Čtyři kompakty a rozzlobené dialogy Vladimíra Merty
V jistém smyslu jsem i já pořád začátečník
Šestero řemesel Vladimíra Merty
Magický Pražák Vladimír Merta
Most přes zčubené doby
Narovnat Čechům pružná záda
Na návštěvě u Vladimíra Merty
Rozhovory 1994
Oznamuje se láskám vašim…
Z očí do očí kecy, kecy, kecy… aneb Na dvě cigára a žádné deci se slovopravcem českého srdce, písničkářem Vladimírem Mertou
Vladimír Merta teprve na koncertě Jihlavských listů pochopil, proč se křesťanství šířilo z jižních zemí na sever tak pomalu
Rozhovory 1995
Emigrace mohla být řešením, říká v rozhovoru pro časopis Zuzana písničkář Vladimír Merta
Temelín nebude spuštěn
Rozhovory 1996
Mistr Tambourine Man
Cizí jedy ve vlastní krvi
Důvody nezájmu hledám v sobě, říká písničkář, režisér a architekt Vladimír Merta
Co právě dělá Vladimír Merta
Písničkaření jako záchranná síť aneb O problémech s multitalentem
Rozhovory 1997
Na Slovensku se dnes nekecá
Podoby cudziny – podoby domova (Irena Brežná – Vladimír Merta)
Důvěrná blízkost sefardských lidovek
Rozhovory 1998
Vladimír Merta
Dnešní písničkář by měl být spontánní
Písničkář Vladimír Merta nechce podporovat perspektivní hajzlíky
Pesničky Vladimíra Mertu o vnútornej samote (Nebuď nikdy sám)
Zvláštní druh opojení
Kytara je pyskatá služka, říká loutnista Vladimír Merta
Vážím si lidí, kteří si uchovají chladný rozum
Rozhovory 1999
Vladimír Merta: Já, bezejmenný hříšník
Vladimír Merta a Jana Lewitová zahrají moravské lidové balady
Písnička dokáže uvolnit to dobré v lidech, říká legenda českého folku Vladimír Merta
Lewitovou a Mertu fascinují horňácké písně
Už jen střídmě, gentlemansky
Návrat k baladám
Vladimír Merta a horňácká muzika
Televizní dokument o wrocławských festivalech aneb Jak Vladimíra Mertu před deseti lety na hranicích svlékli a nepustili
Vladimír Merta stříhal v Ostravě
Rozhovory 2000
Času už nie je veľa, ale starí bluesmani nahrávali aj bez zubov, hovorí pesničkár Vladimír Merta
Bez protivětru to nejede
Merta nechce jen dokazovat, že umí zahrát písničku
Zadáno pro dva – Vysočina je pro Mertu vysněný kraj
Hraní pro jazzmany mě víc baví, svěřuje se Vladimír Merta
Rozhovory 2002
Budoucnost dokumentu je v přímém ovlivňování světa
Hledáme cizince v sobě
Jaký je ten svět zmotaný?
Rozhovory 2003
Zůstal mi punc písničkářské přemoudřelosti
Kruh Jany Lewitové a Vladimíra Merty
Architektura mi dávala dobrou kotvu
Věčný improvizátor Vladimír Merta
Máme se radovat! Ať se trápí oni!
Rád se vznáším dvacet centimetrů nad publikem, říká Vladimír Merta
Ber všechno, nebo nic
Rozhovory 2004
Nikdy jsem nebyl revolucionář, říká Merta
„Naše citovost k písni upadá,“ soudí Merta
Písničkář není stroj na vyváženost
Nebudu lidem příjemný
Je třeba vytvořit myslící „mini-tanky“!
Rozhovory 2005
Merta: Jsem dobrá opice
Sám sobě navrhovatelem, provozovatelem a oponentem
Jsem snílek a vizionář, říká Vladimír Merta
Co nejdál od vůdců a fanatických mas
Písničkářem za každého režimu
Vladimír Merta a Jana Lewitová: hudební archeologové
Začnu hrát a zavřu oči
Rozhovory 2006
Kejklíře živí rány, víno a slovo boží…
Vykouřil jsem cigaretu s Belmondem
Písničkaření je teprve dnes opravdu rizikové povolání – bojím se vyjet z garáže
Udržet se na skleněné hoře
Merta: Vánoce nemám rád
Rozhovory 2008
Improvizace je oáza klidu aneb O hudebních výletech Vladimíra Merty a Jany Lewitové
Hledáme krásu v nejistotě
Rozhovory 2009
Pravdař s kytarou
Rozhovory 2010
Sopečný muž Vladimír Merta
Vladimír Merta: Autor musí být sebestředný, jinak se utopí
Rozhovory 2011
Nejsem muzikant tohoto století
Havlovy chyby jsou mi nepříjemně blízké
Jsem objekt pro houbaře
Vladimír Merta: Nebyl jsem nezávislý jako chartisté
Podvědomě vycházím z Josefa Hory
Vzpomínka na Václava Havla
Rozhovory 2012
Čas pred búrkou
Neformální rozhovor o filmu Opera ve vinici
Komunismus lze uskutečnit bez komunistů
Smog a síra, to byly vůně, vzpomíná Vladimír Merta
Rozhovory 2014
Dialog o transformaci s Vladimírem Mertou
Rozhovory 2015
Vladimír Merta: Být happy nestačí
Hledač pravd s hlavou zakloněnou do nebe
Rozhovory 2016
Hledám polohu zestárlého mudrce
Merta: Heslo dne? Budoucnost jednotlivému v mnohém
Vladimír Merta: Som skôr vizionár, nevyhrávam hlasovania
Sousedi si myslí, že až do rána pracuju
Krásná doba folku
Otec ze mne chtěl mít diplomata
Nezblbnout a neprospat důchod
Nenosil jsem žádnou uniformu vzdoru, říká Merta. V seriálu mapuje normalizační šedou zónu
I starý křápy se dneska sbíraj
Písničkář Vladimír Merta: Ano, jsme podomní obchodníci
Utíkejte zpátky ke svým kořenům
Rozhovory 2017
Vladimír Merta: Hlavně ať je to rychle…
Vladimír Mišík: Byl jsem dobrej
Rozhovory 2018
Vladimír Merta: Je důležité mít nějakou laťku
Rozhovory 2019
Být symbolem nestačí, podléhají korozi
Písničkář Vladimír Merta: Dopřávám si existenci s publikem
Rozhovory 2020
Zásluhy si nepřibarvuju
Budu ze všech sil pro, aby zvítězilo proti
Rozhovory 2021
Jsem utajený sebeironik, sám sebe hodnotí Vladimír Merta
S chladnou hlavou stárnoucího buddhisty
Huňáči, musíš to zachránit!
S Bobem Dylanem nás spojuje nekázeň
Rejstřík osob a hudebních skupin
Rejstřík názvový
Ediční poznámka


