PÍSNIČKÁŘI VLADIMÍRU MERTOVI ZNOVU VYCHÁZÍ LEGENDÁRNÍ ALBUM Z 80. LET

Jako další titul spisů Vladimíra Merty v ediční řadě Olivovníky vychází dvojCD Live/Malostranská beseda 1988. Nahrávky původně vyšly jako dvě samostatná vinylová LP v roce 1989, na kompaktním disku nikdy nebyla reeditována.
V perestrojkovém Československu se rok před revolucí podařil producentovi Ladislavu Kantorovi doslova husarský kousek: dotlačil úředníky k souhlasu vydat LP desku Vladimíra Merty, onoho „těžce zkoušeného majáku československého folku“, jak jej charakterizoval hudební publicista Jiří Černý.
Nešlo vůbec o snadný úkol, Merta jako jeden z nejvýznamnějších představitelů městského písničkářství, člen sdružení Šafrán, „sběratel“ řady zákazů i předmět soustavného zájmu Státní bezpečnosti, která na něj vedla bohatý svazek s krycím jménem Šafrán, se mohl v té době pochlubit velmi chudou oficiální diskografií.
První album Mertovi vyšlo zkraje roku 1969 ve Francii, do rodné země autora se však jen pašovalo (vloni je vůbec poprvé v reedici vydalo nakladatelství Galén), druhé LP natočené již doma roku 1969 Supraphon raději vyřadil z edičních plánů, aby z něj v roce 1975 vydal jen slavný singl Písmenková láska.
V roce 1977 natočil Merta první domácí album P.S., a to doslova na poslední chvíli před rozehnáním sdružení Šafrán, jehož profilová deska byla již na příkaz StB sešrotována. Režim tehdy zatočil s bigbítem a začala štvanice na český folk. Mertovy kolegy ze Šafránu Jaroslava Hutku a Vlastimila Třešňáka čekal exil, ostatní pak série šikanování, zákazů a uměleckého živoření až tzv. zapomnění.
V roce 1988 Merta vystupoval občas sólově, v duu s Václavem Veselým i s rockovou skupinou Dobrá úroda. Panton vypustil na zkoušku EP desku a v červnu 1988 byly natočeny dva koncerty v Malostranské besedě. Koncepce živé desky byla zvolena schválně: kdovíjak dlouho budou úředníci odvážní, uvažovali Merta s Kantorem.
V roce 1989 bylo z natočených koncertů sestříháno a vydáno eponymní LP s pořadovým číslem 1 s obalem Josky Skalníka a o několik měsíců později následovala dvojka.
Reedice vydaná péčí nakladatelství Galén obsahuje písně z vydané dvojice LP desek plus 8 dalších písní z původního koncertu. Pro vydání na CD měl vydavatel k dispozici jak magnetofonové pásy z archivu Supraphonu, tak většinu původních pásů z archivu Vladimíra Merty.
Album vychází 11. října, oficiálně bude představeno na vzpomínkovém koncertě v Malostranské besedě 18. října 2010, kam si Vladimír Merta pozval jako hosta skupinu C & K Vocal.

