
Glina je šarmantna snov, tesno povezana z zemljo, iz ka-
tere izhaja in se vanjo vrača. Če ne drugače, v črepinjah.
Glina je tudi dober sogovornik in ponuja veliko iztočnic za
pripravo dokumentarca. Toda ker – kot so menili ustvarjalci fil-

ma – ne govori sama, so o njej govorili (samo) drugi. Arheologi,
ki ji merijo čas, lončarji, ki jo s posebno ljubeznijo gnetejo, in
strokovnjaki, ki o njej pišejo knjige. Tudi umetniki, ki jo dvigajo
v zvezde, ji pridajo duha, lepote in čutenja.
Dokumentarec Dialogi z glino, ki nosi leto nastanka 2004, reži-
rala ga je Hanka Kastelicova, je ostal v okvirih stroge pripovedi.
Avtorji oddaje so zavzeli distanco do poetičnosti in skrbno pazili,
da jih ne bi »odneslo« čez čustveni rob. Škoda. Pripovedovalci so
bili skrbno izbrani, vsak je predstavil svoje srečanje z glino, oko
kamere pa jim je zbrano sledilo. Dialogi so bili precej razmetani,
a to ni razbijalo celote, prej pritegnilo, saj je vsak delček prinesel
nekaj novih spoznanj. V prvem delu so predstavili starodavne na-
čine glinene peke (kot smo videli, jih nekateri še vedno uporablja-
jo), slovensko tradicijo žganja in oblikovanja gline, kje in zakaj jo

še vedno žgejo »vrtijo« po sta-
rem, dotaknili so se tudi in-
dustrijskih obratov. Oddajo
je zaokrožila Ana Canjko,
umetnica, ki se trudi, da gli-
neni izdelki ne bi imeli zgolj
uporabne vrednosti, ampak
tudi duhovno. Da bi glineni
izdelek prijeli v roke in bi
nam lahko zaigralo srce in
duša zapela.
Dokumentarcev je resda več
vrst in tudi če Dialogi z glino
sodijo med izobraževalne, ni
treba ohranjati več resnobno-
sti, kot je nujno potrebno.
Glina govori svoj jezik in temu
ustvarjalci oddaje niso znali
prisluhniti. Tako se je dialog
spremenil v monolog.

Iz dialoga v monolog
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Že otroke v šoli učimo, da je Slovenca konstituirala beseda,
in to, da smo narod jezika, kulture, je mit, ki morda celo dr-
ži. Zato vsakemu problemu nadenemo kulturno podobo in
tako prikrivamo njegovo politično ozadje. Oddaja o povprečnem
Slovencu bi lahko poudarila vsaj še kakšen mit, ki ga konstituira:
morda o kralju Matjažu, ki ga nikoli nismo dočakali, in o materi
Božji, ki je bila vedno tolažnica preprostega Slovenca. Takšen pri-
stop bi lahko zapeljal iskalca v zgodovinsko močvirje, vendar bi lah-
ko ponudil nekaj pojasnil v zvezi s tako rekoč eklektično nabranimi
stereotipi, s katerimi je Amir Muratović izrisal fotorobota povpreč-
nega Slovenca.

Ta podoba seveda ne more biti pred-
met ocenjevanja, saj povprečnega Slo-
venca ni. So le posamezne lastnosti in
številni sogovorniki so jih našteli kar
nekaj, v katerih je mogoče prepoznati
Slovenca. Vsakdo bi našel vsaj še ka-
kšno lastnost, ki bi se mu zdela omem-
be vredna ali pa nasprotna tistim, s ka-
terimi so nas slikali ustvarjalci. V eni
uri ni mogoče izdelati duševnega pro-
fila povprečneža, mogoče je le malo

popraskati. Prav gotovo pa bi bilo za sporočilnost filma bolje, če bi
ga kje bolj spraskali in kaj drugega izpustili. Številni prispevki so bili
namreč narejeni kot uvod v neko temo, ki pa se ne razvije.
Prehodi med temami so eden slabših delov zgodbe. Dokumentarcu
je bilo sicer na daleč videti, da je nastajal vse leto in da je šel pri tem
najbrž skozi številne roke, ki so na njem puščale različne prijeme.
Prehodi med kadri so šlampasti in grobi, kot bi sekali drva, ne pa le-
pili filmske pripovedi. Kamera kaže dogajanje najprej z leve, potem
pa kar z desne, izbira planov sogovornikov je včasih prav moteče ne-
smiselna, zvok in slika se ponekod prepletata kot pri hišnem videu.
Prav zanima me, koliko povprečnih gledalcev je zdržalo takšen razse-
kan ritem zgodbe, ki je sicer dovolj zanimiva, da se še kdaj pove.

Praskanje in sekanje
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