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o sva se srečala,
se je intenzivno
pripravljal na če
trtkovo premiero
avtorskega projekta
Male kraljice v Lut
kovnem gledališču
Ljubljana, hkrati pa je del ekipe, ki
ustvarja predstavo Simfonija oto
žnih pesmi, s katero se bodo v SNG
Opera in balet Ljubljana v aprilu
poklonili Tomažu Pandurju. Gleda
liški režiser Jaša Koceli je kreativec,
s katerim bi se človek lahko dolge
ure pogovarjal o magičnosti odrske
umetnosti, pa tudi potovanjih – v
resnične in imaginarne svetove.
Čeprav vaje zadnje mesece in
tenzivno polnijo njegove dni, si
vzame čas za najino srečanje ob
koncu napornega delovnega dne v
gledališču. Snideva se v stanovanju
meščanske hiše, kjer živi z dolgo
letnim dekletom. »Tukaj se prvič
počutim zares domače. Življenje v
središču Ljubljane mi daje obču
tek, da živim v urbanem središču.
V mestu, ki ima svojo dušo, a ven
darle ni preveliko in je vse še vedno
na dosegu roke,« pove. Odraščal
je v Žalcu in gimnazijo obiskoval
v Celju. »Počutim se Ljubljančana,
a sem pravzaprav priseljenec,« se
nasmehne. »Od doma sem prinesel
tudi kitaro. Igram jo od osnovne
šole. Glasba je ena tistih reči, ki me
odpeljejo drugam ...« pove in poka
že na leseno lepotico v črni škatli.
»Tej je ime Lučka. Navdih za ime mi
je dala B. B. Kingova Lucille.« Nato
pristavi vodo za čaj, iz vrečke na
krožnik strese čokoladne piškote in
se s spomini za trenutek vrne v svo
je srednješolske dni: »Že v gimnazi
ji sem spoznal čarobnost gledališča
in se vanj zaljubil.« Po gimnaziji se
je najprej odločil za študij sociolo
gije na Fakulteti za družbene vede
v Ljubljani in tam tudi diplomiral,
že med študijem pa se vpisal še
na Akademijo za gledališče, radio,
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Na obisku
Jaša Koceli, režiser

Vedno na potovanju
besedilo in fotografiji
Mankica Kranjec
film in televizijo. »To je bila prav
zaprav zelo racionalna in zavestna
odločitev. Čutil sem, da če bi se na
akademijo vpisal takoj po maturi,
bi skočil v brezno. V vihar, ki bi me
za vedno odpeljal v neko določeno
smer. Zato sem se prej želel preiz
kusiti še na drugih področjih in se
prepričati, da je gledališče res tista
moja prava pot,« pojasni Jaša. Deset
let je delal kot turistični vodnik
in obiskal skoraj petdeset držav.
»Brez potovanj ne morem živeti.
In v turizmu sem se veliko naučil,«
prizna. »Srečeval sem najrazličnej
še osebnosti. To mi danes pri režiji
pomaga. Takrat sem si pridobil tudi
občutek za vodenje, ki me usmerja
pri delu,« nadaljuje prijetni sogo
vornik, ki pravi, da je potovanje v
tuje kraje zelo podobno organiza
ciji popotovanja v bistvo gledali
ške predstave. »Moja naloga je, da
najprej igralce, nato pa še gledalce
popeljem na edinstveno odrsko
potovanje.«

❞
Kot turistični
vodnik je srečeval
najrazličnejše
osebnosti. To mu
zdaj pomaga pri
režiji.

Nova generacija

Njegove žanrsko raznolike in po
gosto igrive ter poetične odrske
uprizoritve kažejo na širino, ki ga
definira. Čeprav je v štirih letih
nanizal kar enajst režij predstav in
šest asistenc v različnih gledališčih
– Mestnem gledališču ljubljan
skem, ljubljanski Drami, Gleju, no

Jaševa kitara Lučka.

vomeškem Anton Podbevšek Tea
tru, SNG Operi in baletu Ljubljana,
BiTeatru in Lutkovnem gledališču
Ljubljana –, ni dolgoprogaš le na
tekaških maratonih, temveč tudi
v vsakdanjem življenju. Pravi, da
diploma z akademije in talent za
delo v teatru nista dovolj. »Treba je
delati, iskati nove možnosti ustvar
janja in se ves čas dokazovati. Le
tako lahko dobiš nove priložnosti
in nadaljuješ v začrtani smeri,« je
realen Koceli. V nekaterih umet
niških krogih menda velja fama,
da so režiserji praviloma arogantni
in brezobzirni do idej drugih, toda
Jaša priprada neki drugi generaciji.
Verjame predvsem v sodelovanje
in povezovanje. »Gledališče je se
stavljeno iz mreže ljudi. Ko človek
pripravlja projekt, ga vedno gradi z
drugimi, vpletenimi v proces. To ga
osrečuje, osmisli in ga naredi žive
ga,« pojasni 32letni umetnik, ki je
prepričan, da v gledališču kompro
misov ni. »Ali se posvetiš umetno
sti stoodstotno ali pa je ne delaš,«
pove preprosto.
»Preden se tisto pravo delo na
odru začne, vsak projekt zahteva
veliko (pred)priprav. Običajno sem
veliko po knjižnicah, kjer razisku
jem, berem, gledam filme in se
izobražujem ... Naučil sem se kako
vostno preživljati čas sam s sabo,«
pove mladi režiser, ki doda, da sa
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mota zanj ni bila nikoli problem.
Pravi pa, da ima srečo, ker dela v
gledališču, kjer je ves čas obkrožen
s kreativnimi ljudmi. Pri projektih
najraje sodeluje s svojo stalno ožjo
ekipo, »s kostumografinjo Branko
Pavlič, skladateljem Miho Petricem
in scenografom Darjanom Mihajlo
vićem Cerarjem. Ko zaupamo drug
drugemu in verjamemo v skupno
vizijo, se lahko zgodi čarovnija.«
Središče njegovega zanimanja
je igralec. »Z različnimi načini dela
si želim iz njih potegniti največ. Z
njimi želim iskati nove vrste sve
tov, ki bi jih lahko gradili skupaj,«
pove prodorni režiser, ki v Ljubljan
skem lutkovnem gledališču pravkar
pripravlja edinstven projekt Male
kraljice. Zanimiv bo zlasti za mla
dostnike. »Prepričan sem, da teater
potrebuje na odru močne ženske
like, zato ta predstava v ospredje
postavlja ženske junakinje. In naše
tri kraljice to gotovo so. Avtorica in
dramaturginja Eva Mahkovic je do
bro zajela duha časa,« pove in doda,
da gre pri predstavi za spojitev pop
kulture z generacijo milenijcev.
Čeprav zase pravi, da je zelo orga
niziran, poskuša v svoj način dela
vnesti nekaj kaosa. »Tisti pravi toni
predstave se najdejo, ko ustvarja
lec stopi korak stran, ne razmišlja
in se enostavno prepusti toku. Zato
tudi rad delam predstave, ki me
vedno peljejo nekam drugam. Tja,
kamor še nisem šel, in v smer, ki mi
predstavlja izziv. To, da je v teatru
mogoče vse, je zares fascinantno,«
razmišlja Jaša Koceli. Teater je zanj
sveti prostor. »Morda nenavadno,
a zelo rad sedim v prazni gledali
ški dvorani. V njej se čuti navzoč
nost najrazličnejših zgodb in ljudi,
a hkrati vlada tišina. Gotovo je to
energetsko eden najmočnejših pro
storov, ki jih poznam,« pojasni Jaša.
Po njegovem je v gledališču meja
le nebo. »In proračun,« še v smehu
pristavi.

