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Dobrova - Avstrijski veleposlanik Erwin Kubesch je v petek, 15.
januarja 2010 v svoji rezidenci režiserju Franciju Končanu izročil zlati
znak za zasluge za Republiko Avstrijo na področju odrske umetnosti in
za več desetletij dolgo sodelovanje z mladinskimi gledališčniki na
južnem Koroškem.

Kot je navedeno v utemeljitvi, se je Končan gledališču zapisal že v mladih letih in med drugim
postal strokovni sodelavec pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije. Pri 20 letih je začel režirati
v svojem domačem kraju Horjul, v katerem je ustvaril prek 40 del. Režiral je tudi v številnih
drugih slovenskih krajih: v Starem trgu pri Slovenji Gradcu, Velenju, Kamniku, Mengšu,
Pirničah, Vinici, Novem mestu, Velikih Laščah, Borovnici, Žažarju, na Škofljici, Vrhniki in
Dobrovi.

Svoje znanje je izpopolnjeval pri uglednih gledališčnikih. Leta 1978 je prvič sodeloval z
gledališko skupino Oder Mladje (Junge Bühne) z avstrijske Koroške, ki je delovala v okviru
Koroške dijaške zveze (Kärntner Studentenverband).

Kot strokovni svetovalec za najrazličnejše gledališke dejavnosti v Krščanski kulturni zvezi, ki je
hkrati krovna organizacija mladih gledališčnikov različnih krajevnih združenj, je bil povezan s
številnimi kulturnimi združenji na podeželju, še posebej z ljubiteljskimi gledališčniki na južnem
Koroškem.

Med drugim je zanje režiral predstavo Kurent Ivana Cankarja, ki so jo uprizorili leta 1985.
Podpiral je ponovno obuditev ljudskih iger v rožanskem narečju in režiral tri takšne uprizoritve:
Pastirska igra (1987), Passion (1990) in Igra o izgubljenem sinu (1993). Posebnost so njegove
uprizoritve na prostem, ki jih postavlja v Vogrčah (Rinkenbergu). Sicer je s svojimi odrskimi
postavitvami gostoval na številnih festivalih v Sloveniji in Avstriji. Za najboljša dela je prejel
mnoga priznanja. Leta 2003 so mu za njegovo vsestransko delo na področju odrskega
ustvarjanja na avstrijskem Koroškem podelili Tischlerjevo nagrado, poimenovano po dr. Jošku
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Tischlerju, najvišjo nagrado za zasluge za slovensko narodnostno skupnost na avstrijskem
Koroškem.

Člani gledališke skupine KUD Dolomiti Dobrova smo ponosni na našega režiserja Francija
Končana in njegove izjemne dosežke na področju gledališča. Veseli nas, da lahko sodelujemo
s Francijem, ki na gledališke vaje vsakič posebej prihaja z iskreno željo po ustvarjanju, poln
duhovitih zamisli in strokovnega znanja. Vse to predaja s svojo nesebično rahločutnostjo, ki
rojeva pri tem delu tako potrebno obojestransko valovanje.
Za sodelovanje se mu zahvaljujemo in mu iskreno čestitamo za prejeti zlati znak za zasluge
za Avstrijo, hkrati pa mu želimo še veliko premiernih uprizoritev in prijetno preživetih trenutkov
med gledališčniki tako v Sloveniji kot v zamejstvu. Joomla SEF URLs by Artio
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