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Jaša Koceli: »Vsaka predstava je zame nov svet.«
Štiriintridesetletni Žalčan
Jaša Koceli, režiser in sociolog, živi v Ljubljani in dela,
kot pravi, povsod, kjer so izzivi. Osnovno šolo in prvi stik
z odrom je imel v domačem
Žalcu, potem je bil kot dijak
I. gimnazije v Celju član Fedrinega gledališča, a si je na
svoji poti še pred študijem režije na AGRFT privoščil študij sociologije. Med študijem
se je preživljal kot turistični
vodnik, s posebno strastjo
do antične Grčije. Še preden
se je vpisal na akademijo, je
spisal in režiral tri dramska
besedila, za predstavo Odtenki pa že l. 2006 prejel nagradi
na dveh državnih festivalih.
Od diplomske predstave na
akademiji Lepotica in zver
l. 2011 do danes je režiral že
trinajst predstav, asistiral v
šestih in sodeloval z režiserji,
kot so Tomaž Pandur, Dušan
Jovanović, Janez Pipan in Ivica Buljan. Režiral je številne
prireditve in dogodke, opravil
mnoge priredbe del, za velike
baletne predstave oblikoval
luči in še kaj. Na profesionalnem odru je debitiral s predstavo Ni obale ni v Gledališču
Glej, zdaj pa se je vsaj začasno
vrnil v Žalec, kjer režira opereto Radovana Gobca Hmeljska princesa, ki bo premierno
uprizorjena na dan pred praznikom Občine Žalec, 5. septembra. Priredil je tudi njen
libreto, ga posodobil in skupaj
z ekipo obljubljajo, da bo opereta v novi preobleki vredna
zdravice pri fontani.
Izhajaš iz tega okolja. Na kaj
se najprej spomniš, ko slišiš
Žalec?
»Na hmelj seveda. Ko se voziš po cesti, vidiš levo in desno
hmeljsko žičnico, poleti hmelj.
To je gotovo ena izmed najstarejših podob, ki jih imam o tej
dolini. Drugače pa se spomnim
na dom, najprej na stanovanjski
blok na Bevkovi, potem na hišo
na Partizanski, na košarkarsko
igrišče, dvorano kulturnega
doma. Ko sem bil v osnovni
šoli, sem dostikrat stal na tem
odru. Kasneje bolj redko.«
Obiskoval si I. OŠ Žalec
in takrat je na šoli učila tudi
tvoja mama. Je to prednost ali
slabost?
»To, da sem imel na tej osnovni šoli mamo, je gotovo zaznamovalo del mojega življenja.
Prednost, slabost? To je pač življenje. In absolutno ni slabost.
Sicer me mama ni nikoli učila,
sem pa večkrat zaradi nje stal
na odru, verjetno tudi zaradi
njene ljubezni do odra. Njej se
imam zahvaliti, da sem že zelo
mlad skakal po odru. Te stvari
se sestavljajo kot kamenčki v
mozaik življenja. Delno je kriva
ona, da zdaj delam v gledališču, geni gotovo prinesejo kaj,
čeprav so krivci tudi drugje in
kasneje.«
Zgodnji stik z odrom?
»Kot osnovnošolec sem veliko in rad nastopal, igral, večinoma recitiral, mama in Breda
Stepan, ki je tudi učila na tej

osnovni šoli, sta skupaj ustvarjali predstave. Potem pa nekaj
časa sploh nisem imel nič z
odrom. Na srednji šoli, I. gimnaziji v Celju, sem potem začel
sodelovati v gledališki skupini
Fedrino gledališče, ki še vedno
obstaja.«
Zakaj potem najprej odločitev za študij sociologije na
FDV?
»Zelo blizu mi je bil program po vsebini, zanimala
me je tematika. V sebi sem
imel nek pomislek, da raje še
ne bi šel takoj na akademijo
(AGRFT). Se mi je zdelo, da
ko greš enkrat tja, se vanjo kar
potopiš. No, imel sem prav,
ker ni le študij, ampak način
življenja. Potem sem dve leti
študiral sociologijo in ob tem
zelo veliko delal kot turistični
vodnik, se s tem v času študija
praktično preživljal. Tu in tam
še vedno odvodim kakšno turistično turo, saj mi je v veliko
veselje. Potem sem še kot študent sociologije naredil tri avtorske predstave (Naše življenje, Ovčke in Odtenki). Kar
dosti smo igrali, na državnem
tekmovanju smo prejeli celo
nagrado, ki me je resnično
razveselila. Delali smo namreč
brez producenta, ekipo smo
tvorili gimnazijci treh gimnazij. Vaje smo imeli v žalskem
kulturnem domu, partnerji so
bili žalski zavod, naše gimnazije, celjski mladinski center,
ampak projekt smo naredili čisto sami. Leta 2006 sem
potem šel na AGRFT. Nekaj
časa sem vzporedno študiral
na obeh fakultetah, kar se je
zdelo tako rekoč nemogoče,
tako da sem sociologijo potem
končal v nekaj etapah. Ko greš
enkrat na AGRFT, je to tako
intenzivno življenje, da ni več
časa za še eno fakulteto.«
Si na prve, povsem samostojne predstave tudi najbolj
ponosen?
»Ne, upam, da ne. Vsaj ne v
vsebinskem smislu. Sicer pa je
vsaka predstava tvoj otrok, na
katerega si ponosen, ga imaš
enako rad. Tudi če ni priden
v šoli, ga imaš rad, saj je tvoj.
Do vsake predstave, tudi če
ne uspe, imam kot ustvarjalec
enak odnos.«
Se študij sociologije in študij
režije pri tebi dopolnjujeta?
»Se, sociologija ti da neko dodatno okno, vpogled v svet, razmišljanje o ljudeh, o razmerjih,
o družbi, vse to mi pomaga.«
Seznam tvojih predstav in
ostalih referenc je že kar dolg
glede na to, da si študij končal
leta 2011. So pa to zelo različni projekti ...
»Po moje je za to raznolikost
kriv moj karakter, malo tudi sociologija, saj me življenje zanima z različnih vidikov. Vseeno
pa ta nabor ni bil izbran zavestno. Sicer v prihodnje ne bom
toliko »skakal« od ene tematike
v drugo. Ne vem, zelo sem radoveden. Lani smo delali predstavo o današnjih najstnicah in
potem naslednjič predstavo o
eni največjih tragedij v zgodo-

vini človeštva, Trojanke. To sta
največji skrajnosti.«
Kaj pa te najbolj pritegne?
»Težko je govoriti o tem. Ker
to v gledališču vseskozi iščemo.
Imam ogromno idej, kaj bi delal, ampak to imamo načeloma
vsi. Potem pa se morajo ideje
ujeti z dejanskimi možnostmi, s
povabili … Ključno je, da imaš
strasten odnos do bodoče predstave, da jo začutiš … Ali pa, da
te nekaj prestraši ali privlači …
Skratka, da te na nek način ziritira. Ob tem imam raje, da ima
besedilo, ki ga delam, luknje,
da ni napisano popolno, ker v
nasprotnem primeru zelo težko
vstopim v besedilo kot avtor.
Zato tudi delam veliko adaptacij. Tako lahko sam oblikujem
nek svet, ki si ga zamislim. In
to me privlači. Vsaka predstava
je zame nov svet, ki ga ustvarim. A zveni to malo božansko?
(smeh)«
Nekje sem zasledila, da te
uvrščajo med najbolj inovativne predstavnike mlajše
generacije, predvsem zaradi
tega, ker daješ velik poudarek
vizualnemu.
»Ko delam predstavo, imam
po navadi v glavi vedno neke
reference, umetniška dela, filme, knjige, poleg tega me zelo
zelo zanima luč. To se potem
skuha tako, da moje predstave
vizualno polno zaživijo. Vizualnost je tista prva močna stvar,
ki odraža svet, ki ga prej še ni
bilo. Spet pa ni to čisto zavestno, ker pri umetnosti se mora
skozi tebe kanalizirati, karkoli je že v tebi. Včasih je super,
včasih malo manj, v vsakem
primeru pa mora biti tvoje, ker
če ni, se to čuti. Očitno je ta vizualnost nekje v meni, ampak
jaz verjamem v pomen lepote v gledališču, kar mogoče ni
najbolj sodobno, a kljub temu
močno verjamem v to. Ima pa
lepota seveda tisoč obrazov.«
Kot asistent režije si sodeloval tudi s tako znanimi
slovenskimi imeni, kot je žal
pokojni Tomaž Pandur. Je bila
to kakšna posebna izkušnja, si
dobil kakšen poseben navdih?
»Vse asistence, ki sem jih
delal pri odličnih režiserjih, so
bile super. Tomaž me je pa mogoče res najbolj zaznamoval.
Vplival je na moje razmišljanje, ker je bil izjemen umetnik
in človek. V bistvu sem preko
njega artikuliral nekaj, kar sem
imel v sebi, pa mi takrat še ni
bilo čisto jasno in sem ob delu z
njim spoznaval in razvijal svoj
odnos do lepote in domišljije.
Po njegovem prehitrem odhodu sem imel čast delno skrbeti
za njegovo dediščino, saj smo
z njegovo sestro Livijo Pandur
in njegovimi stalnimi sodelavci naredili dve veliki predstavi.
Njegova zgodba se tako na nek
način nadaljuje, saj je imel kar
nekaj projektov, ki jih ni zaključil. Ja, Tomaž Pandur je bil
resnično nekaj posebnega in se
mi zdi grozno, da je odšel.«
Je potem Tomaž Pandur na
nek način tvoj vzornik? Ali
imaš kakšnega vzornika?
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»Ne. Poznam mnogo umetnikov, ki jih zelo cenim, jih
spremljam, občudujem …
Ampak da bi bili vzorniki, to
ne. Sicer pa imamo v Sloveniji
izjemno dobre režiserje. Lahko
jih naštejem deset, ki so naredili predstavo, ki me je prevzela.«
Deluješ kot samostojni podjetnik. To je tudi velika odgovornost. Gre zadnja leta to
samo po sebi naprej ali se moraš še vedno zelo truditi?

»Nimam statusa samostojnega kulturnega delavca, saj
mi na nek način bolj odgovarja
samostojno podjetništvo. In
seveda se moram truditi. Sem
pač del generacije, ki je vstopila na trg delovne sile v času
krize in če ne bi aktivno iskal
možnosti produkcije, sploh ne
bi imel nobene kariere. Včasih
je bilo drugače, mladi režiserji
so lažje dobivali delo, zdaj je to
redkeje.«

Začel pa si v eksperimentalnem gledališču Glej …
»Ja, po Gleju se je začelo počasi dogajati, projekti so začeli
padati kot domine. Predpogoj
seveda je, da dobro delaš, ampak to ni edini pogoj, da boš
tudi naprej imel delo. Poznam
kar nekaj dobrih režiserjev, ki
so res talentirani, pa ne delajo.
Jaz verjamem, da če hočeš nekaj
delati, moraš to delati ne glede
na to, kakšni so pogoji. Moraš

najti nek način. Ker velja, da si
to, kar delaš, in se moraš potruditi, da ti uspe.«
Režiral si že opero, operete
pa še ne. Opereta v zadnjih
časih nekako izgublja dvoboj
z muzikalom, ki je popularnejši ...
»Operete kot žanra ne poznam zelo dobro, tudi na fakulteti se z opereto nismo ravno
veliko seznanjali. Opera me je
začela zanimati, ker sem pred
kratkim na oder postavil prvo
in na nek način ugotovil, tudi
zdaj z opereto, da me režiranje
glasbenih predstav zanima bolj,
kot sem mislil, da me bo. Zelo
je zanimivo. Glasba ti da nek
okvir, postavi meje, ob tem pa
si zelo svoboden. Ustvarjalci si
ob želji po svobodi v vsakem
primeru moramo postaviti
omejitve, sicer nas lahko zanese. Glasba ti da točno ta okvir,
do kam lahko greš. Poje se to,
kar je napisano, igra se to, kar
je napisano, zdaj pa naredi! To
je super. Opereta se v profesionalnih teatrih in operah sploh
ne izvaja, tako sploh ne prideš
v stik z njo. Pa tudi sicer nisem
gledal veliko operet, spomnim
pa se žalske Hmeljske princese
leta 2005 in mi je bilo odkritje
čisto po tematski plati »uau«.
Pa mi imamo v Žalcu svoj komad iz zlatega obdobja hmelja!
In mi je bilo zanimivo. Glede
na popularnost muzikalov se
mi pa zdi vseeno zelo pogumno uprizarjati opereto, ker se
vendarle dojema kot malo zaprašen žanr. Ampak ima neko
patino zgodovine, tradicije in
je zato po naravi nekoliko manj
komercialna v primerjavi z muzikali in tudi zato mi je izziv.«
»Nova« Hmeljska princesa,
ki jo režiraš zdaj, je šele tretja
uprizoritev in ste jo nekoliko
posodobili. Libreto si napisal
sam.
»Povabljen sem bil k projektu
in pogovarjali smo se o različnih operetah. Na koncu smo se
uskladili, da je Hmeljska prin-

cesa edina primerna za ta čas
in prostor. Jaz sem imel ob tem
pogoj, da moramo nujno spremeniti vsebino tako, da se dogaja danes, da bodo poslušalci
material, ki ga je Radovan Gobec ustvaril, začutili še bolj neposredno in v bistvu videli, da se
nekatere stvari s časom ne spreminjajo. Opereta je namreč v izvirniku zapisana precej umetelno. Glasba se mi zdi fantastična,
na veliko mestih že kar filmska,
govorjenemu besedilu pa se najbolj čuti časovni odmik. Razmere v družbi so se od takrat precej spremenile. Sem pa želel, da
posodobljena verzija še vedno
zadane tako ostro in duhovito,
kot je v tistih časih. Zato potreba, da zadevo adaptiramo na današnji čas. Adaptiran je bil torej
govorjeni tekst, kar je približno
polovica predstave. Pri petem
besedilu pa smo zamenjali samo
tu in tam kakšno besedo, malo
porezali, zlomili kak ritem, tako
da se sliši sodobneje.«
Ekipa, s katero delaš, pa je
kljub novemu projektu delno
stalna.
»Jaz sem družinski človek,
kar zadeva ustvarjanje. Prepričan sem, da moraš rasti skupaj
s svojimi sodelavci. Skupaj smo
tako rekoč že od moje diplomske predstave Lepotica in zver;
to so kostumografinja Branka
Pavlič, scenograf Darjan Mihajlović Cerar in skladatelj Miha
Petric. Verjamem v kreativno
kontinuiteto pri ustvarjanju,
tako da je bila želja po stalnih
sodelavcih tudi pri Hmeljski
princesi. Da skupaj ustvarimo
savinjski svet.«
Kako pa se ujamete s savinjskim delom ekipe? Koreografinja Ines Mandelj, balerina
in učiteljica na žalski glasbeni
šoli ...
»Z Ines sicer prvič sodelujeva, ampak meni je delati z njo
super. Mislim, da je tudi sama
pri tem našla dober izziv in ima
veliko dela. Skupaj iščeva rešitve, se dopolnjujeva.«

Simon Dvoršak kot dirigent?
»Simon je res fantastičen dirigent, sem mu pa kot režiser
naložil tudi nekaj dela kot nastopajočemu v predstavi. Torej
ne bo le »mahal«, ampak bo
imel še majhno vlogo. Moram
povedati, da je zelo dovzeten za
sodobno gledališče, za humor,
zna imeti distanco do materiala
in zna biti zelo »notri v njem«.
Kaj pa izziv dela z amaterskimi igralci, pevci (zbor)?
»Moje stališče je vedno bilo,
da je vsak človek izjemno zanimiv za na oder. Je pa seveda
treba oblikovati njegov nastop.
Zbora sem se lotil ambiciozno.
Želel sem, da so pevci polnokrvni del predstave. Poleg petja
bodo morali početi na odru precej stvari. Verjamem, da jim bo
uspelo. So pa zelo motivirani,
z užitkom hodijo na vaje in mi
z njimi. Največ je »fasal« Emil
Kačičnik, ki sem mu dal vlogo
Komana. Po poklicu policist
je pred leti nekaj malega igral,
sicer pa ne. Ampak ko smo za
to vlogo pripravili avdicijo, jo je
naredil v nekaj minutah. Malo
je prebral in zanesel sem se na
svoj šesti čut, saj sem takoj zaznal, da je lahko Koman. Vloga
je pomembna in zahtevna in
veselim se njegovega dosežka.«
Zelo zanimivo bo za tiste, ki
smo gledali »staro« različico
oprete Hmeljska princesa.
»Gotovo. Ko delam predstavo, jo moram razumeti in mora
mi biti fascinantna. V naši opereti bodo misli Radovana Gobca zazvenele skozi sodobni čas.
S to predstavo sem želel ustvariti posvetilo Žalcu, mestu, kjer
sem odraščal.«
Drži, da ste režiserji sami
sebi najhujši kritiki?
»Upam, da ne, čeprav se velikokrat izkaže, da je to res.
Načeloma smo vsi režiserji
samokritični, celo preveč. Prepričan sem, da mora biti vsaka
predstava, vsako delo narejeno
najboljše, kolikor si v danem
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trenutku sposoben narediti. Ne
glede na to, ali gre za predstavo v nacionalnem gledališču ali
kak manjši projekt na neodvisni sceni ali pa je to Hmeljska
princesa v Žalcu.«
Kako bi najbolje opisal samega sebe?
»To je najtežje. Ne vem. Sem
trmast oven. Fascinirajo me
potovanja, čisto fizično. Hkrati pa tudi v gledališču ves čas
potujemo. Vsaka predstava je
potovanje.«
Ali potem kakšne podrobnosti s turističnih popotovanj
vneseš v predstave?
»Gotovo. Tudi v Hmeljski
princesi bo kakšna malenkost.
Načeloma pa to ne gre zlahka,
kajti če si v tujini fasciniran nad
nečim in ti je »uau«, ni nujno,
da bo tudi v drugem kulturnem
okolju tako. Skratka, ta spoznanja in doživetja s potovanj se
gotovo pretakajo na različnih
ravneh, ampak neposredno pa
lahko redko kaj uporabiš. Po
navadi se mi zgodi nekaj fascinacij, utrinkov, ko sanjam o
predstavi in jih potem na nek
način vpletem v njeno strukturo. V tej predstavi je bil to na
primer že zelo zgodaj električni
avtomobil, s katerim se pripeljejo trgovci. Električni avtomobili so prihodnost … V Savinjski jih še ni veliko, v predstavi
pa pomenijo tudi nek znak, da
se vse spreminja. Potem je tu
žičnica kot estetski element,
kjer smo zmešali tradicijo podobe hmeljišča in sodobne arhitekture vrta pred bogato vilo.
Če namreč žičnico oblikuješ kot
estetsko orodje, lahko funkcionira kot arhitektura. Na koncu
pa je tu stavek »Hmelj 4ever!«,
ki se mi je tudi zgodaj prikazal.
Kako ga bomo uporabili, naj
ostane presenečenje.«
Te bo Hmeljska princesa kot
»zaprašen« žanr zadovoljila v
kreativnem smislu?
»Gotovo. Ne bi delal predstave, če ne bi verjel, da sem lahko
na koncu zadovoljen.«

Kateri odzivi so zate najpomembnejši oz. te najbolj zanimajo?
»Vedno dam največ na mnenje tistih, ki so mi najbolj blizu.
V prvi vrsti mnenje moje drage
Neje, družine, kolegov v gledališču. Mi je pa tudi fajn, da
dobim odziv tistih, ki jih ne poznam. Sicer pa v resnici nisem
vnaprej obremenjen s tem. Že
tako je težko delati in zadovoljiti samega sebe, še vseh drugih
ljudi zraven pa ne moreš. Tisoč
ljudi, tisoč okusov, tisoč vrednot, osebnih norm in situacij v
življenjih. Več predstav narediš,
bolj debelo kožo dobiš. Zame je
glavno, da meni funkcionira, to
je merilo. Zelo grozno bi recimo bilo tudi, da meni ne bi bilo
všeč, publiki pa.«
Kakšen bo po tvojem odziv
na predstavo?
»Mislim, da bodo nekateri
nad to predstavo presenečeni.
Vsaka predstava, ki jo delam,
me mora na nek način presenetiti, sicer bi mi bilo dolgčas. Če
bom sam doživel presenečenje,
ga bo gotovo tudi publika oziroma vsaj njen del. Ampak s
tem se res ne morem pretirano
obremenjevati. Poskušam samo
delati iskreno in, kot sem že rekel, ta režija je posvetilo Žalcu,
do katerega sem imel vedno
zelo naklonjen odnos. Verjamem, da se bodo ljudje zabavali. Jaz se na vajah zelo.«
Kako bi sam povabil na
ogled Hmeljske princese v
novi preobleki?
»Hmeljska princesa bo nekakšna združitev preteklosti
s sedanjostjo in prihodnostjo
Žalca. Verjamem, da bi si moral
to predstavo ogledati vsak Žalčan, ker se bo v njej prepoznal.
Prepoznal bo svojo preteklost,
vonjal pa bo tudi prihodnost.
Sodobno, zabavno, dinamično
… Tako da boš potem rekel, da
po njej paše pivska zdravica pri
fontani (smeh).«
In kakšni so tvoji cilji? Praviš, da te delo režiserja kar po-

kov iz našega konca, je kakšen
od drugod. Njegov je tudi izbor solistov. Njegova želja pa je
bila tudi, da bi delal z mladim
režiserjem Jašo Kocelijem. Jaša
je potem napisal novi libreto, ki
se sicer drži osnovne zgodbe, a
je posodobljen, osebe iz operete tako živijo danes. Darinka,
ki študira v tujini in se vrača
k stricu, stric, ki ni graščak,
ampak je močan podjetnik.
Trgovci s hmeljem so zdaj trije
uspešni mladi podjetniki, ki so
polni denarja, ampak želijo še
več bogastva. Tu je tudi mladi
skladatelj, ki se preživlja z delom v glasbeni šoli, plača pa je
nizka, zato poučuje na domu,
je osebni učitelj itd. Skratka, s
posodobljeno zgodbo, ki paše
v sedanji čas, pa tudi z mladimi igralci želimo pritegniti
mlade poslušalce. Temu sledita
tudi scenografija in kostumografija. V ospredju je seveda
še vedno ljubezenska zgodba,
ki se srečno razplete, kot se za

opereto spodobi, pa tudi ljubezen do hmelja, ki prežema vse
generacije, ki prihajajo.«
Pomembna razlika je tudi ta,
da je v izhodiščnem, Gobčevem
libretu cel kup stranskih oseb,
ki so se zdaj znašle v drugi vlogi. »Ni novinarja, ampak je računalničar. Potem so še drugi
elementi sodobnega časa, kot
npr. tiskovna konferenca, direktorjeva tajnica idr. Stranske
osebe poleg tega izhajajo iz zbora, niso posebni akterji, ampak
jih igrajo kar zboristi. Tudi Koman, glavni igralski lik, je pevec
zbora. Zbor ni statist, ampak je
del celotne zgodbe, je vseskozi
v gibanju, igra. Novost je tudi,
da v opereti ni klasičnega baleta kot do zdaj, ko je bil nekako
vanjo na silo položen. Zdaj pleše celoten zbor in plešejo tudi
vsi solisti, koreografinja dela
z vsemi. V tem smislu je Iris
Mandelj iz žalske glasbene šole
koreografirala celotno zgodbo,
… Zbor ponovno vodi Matjaž
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žira. Ali zaradi tega zelo trpi
zasebno življenje?
»Režiserji zelo veliko dela
preživimo sami s sabo, dokler
ne pademo v predstavo, še posebej tisti tedni pred premiero
so intenzivni. Je precej divje.
Ampak tako je. Potem pride pa
luknja s popremiersko depresijo, ki jo najlažje premagaš tako,
da greš v naslednji projekt.
(smeh)«
A to pomeni, da nimaš hobijev?
»Zelo pomembno je zame
gibanje. Tečem, plavam, telovadim, hodim v hribe in kot
fen uživam v vseh umetnostih.
Skupaj s svojo drago se trudiva
tudi, da imava dovolj časa zase.
Ona je moje zatočišče in vir
energije. Mislim, da bi bilo vse
skupaj veliko težje, če ne bi imel
nje in gibanja. Včasih je velike
projekte psihološko zahtevno
peljati. Šport je zdrava droga,
ki te sprosti, te prisili, da gredo
misli drugam in potem si lažje
kos zahtevnim projektom.«
Kakšni so načrti po Hmeljski princesi?
»Spet sem začel pisati svoje drame. Predlani sem spisal
prvo, zdaj sta že dve, zelo se
trudim, da bi ju tudi sproduciral. Režiral pa bom v kratkem v
Ljubljani, monodramo o fiktivnem serijskem morilcu. Naslednje leto grem na Madžarsko,
kjer bom predvidoma režiral
delo 5fantkov.si slovenske
dramatičarke Simone Semenič z madžarskimi igralkami
(komad za pet žensk, ki igrajo
majhne fantke). Delal pa bom
tudi svojo dramo Preblizu za
dva mlada igralca, moškega in
žensko. Zgodba govori o zvezi
skozi čas z nekaj avtobiografskimi elementi. To bo po študentskih delih prva predstava,
ki bo čisto moja. Se zelo veselim.«
V čigavi produkciji?
»Ne vem še, ampak bo. Zato,
ker sem se odločil, da bo.«
L. K.

Kulturni turizem z opereto vabi

Šarlah

ENERGETSKE STORITVE

Lidija Koceli, vodja programa kultura pri ZKŠT
Žalec, ki je producent operete Hmeljska princesa, je
povedala, da je bilo ob izbiri
operete, ki bi bila primerna
za uprizoritev v tem času in
vsebinski okvir (v igri je bila
tudi Planinska roža), takoj
jasno, da je Hmeljska princesa najprimernejša. Opereta,
kot je v zdajšnji izvedbi, pa
tudi še nikoli ni bila tako povezana s turistično ponudbo
Žalca.
»V osnovi je šlo za vprašanje,
kaj narediti s fontano, da ne bo
stagnirala. Kulturni turizem se
nam je ponujal na dlani. Greš
na ogled Žalca in ekomuzeja,
potem pa si pogledaš opereto
in si na koncu privoščiš pivo
na fontani. Lepotica in pivo!«
je povedala Lidija Koceli in
dodala, da ni njihova ambicija gostovanje, ampak čim več
ljudi pripeljati v Žalec, saj je
tukaj zgodba najprivlačnejša,

za gostovanje pa je projekt tudi
finančno prevelik zalogaj.
Hmeljska princesa bo tokrat
v Žalcu uprizorjena šele tretjič (po uradno potrjenih podatkih, sicer krožijo ugibanja,
da je bila drugod uprizarjana
še večkrat), potem ko je bila
njena premiera v Roblekovi
dvorani l. 1933, drugič pa je
bila uprizorjena na odru II.
slovenskega tabora leta 2005.
Skladatelj Radovan Gobec
(1909-1995) je opereto Hmeljska princesa napisal leta 1930,
ko je služboval v Grižah kot
učitelj, in preden je pridobil
glasbeno izobrazbo na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
»Leta 2005 (dirigent Franci
Rizmal in režiser Miha Alujevič) je bila uprizorjena točno
taka opereta, kot je bila napisana, po 13 letih pa je seveda
čas za spremembo. V času, ko
operete nekako nadomeščajo
muzikali, je seveda vprašanje,
koliko je opereta sploh še pri-

merna za današnji čas. Ampak
osnovna problematika, ki je
predstavljena v naši Hmeljski
princesi v zvezi s hmeljem, je
danes ravno taka, kot je bila
včasih,« je povedala Lidija Koceli in dodala, da ostaja tudi
glasba popolnoma taka, kot je
zapisana. »Kritiki so namreč
že takrat zapisali, da je glasba
dobra, da pa je libreto slab.
Dejstvo je, da je originalni libreto za današnje čase zelo zastarel.« Zato so posodobil tudi
libreto. »Odločili smo se, da bo
dirigent tokratne uprizoritve
operete Simon Dvoržak iz Hiše
kulture Celje, s katerim sodelujemo že v okviru sodelovanja
v navezi Triangel. Gotovo je
kot edini slovenski skladatelj,
ki se je v Londonu specializiral
posebej za glasbeno gledališče,
v tem trenutku najprimernejši
dirigent za našo opereto. Orkester je sestavil iz Celjanov in
Žalčanov. Samo tam, kjer pri
inštrumentih ni imel glasbeni-

foto: T. T.
Lidija Koceli

Kač, sestavljen pa je iz pevcev iz
vse doline. Nekateri so peli že v
prejšnjih izvedbah in so sprejeli
nov izziv,« niza novosti iz nove
operete Lidija Koceli in dodaja,
da bo sveža različica resnično
vredna ogleda, hkrati pa si želi,
da bi njena posodobitev pritegnila k ogledu in zaokrožila
pestro dogajanje ob prazniku v
Žalcu.
L. K.

