VINKO MÖDERNDORFER

Vinko Möderndorfer, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, esejist, gledališki, radijski, filmski in
televizijski režiser, se je rodil 22. septembra 1958 v Celju, kjer je končal gimnazijo pedagoške
smeri. Študij je nadaljeval na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), kjer je
diplomiral leta 1982. Po končani akademiji je pričel z delom v slovenskih gledališčih. Delal je
kot gledališki režiser in do leta 2010 zrežiral 90 predstav. Leta 2003 je po svojem romanu
posnel prvi celovečerni film Predmestje, ki je na mednarodnih festivalih prejel številne nagrade.
Leta 2016 je prevzel funkcijo predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada.

Svojo literarno pot je začel kot pesnik v drugi polovici sedemdesetih let. Od leta 1981 do leta
2006 je v knjižni obliki objavil 30 del s področja proze, poezije, dramatike in esejistike, zrežiral
okoli 70 gledaliških in opernih predstav, 12 TV iger in dokumentarnih filmov. Pisal je tudi
pesniške zbirke in zgodbe za otroke. Med bolj znanimi so zgodbe Muc Langus & čarovnička
Gajka, Potovanje muca Langusa & čarovničke Gajke, Vrnitev muca Langusa & čarovničke
Gajke. Od leta 1989 je za radio napisal preko 80 radijskih iger, izmed katerih so bile mnoge
odigrane tudi v tujini. V svojih strokovnih razmišljanjih se loteva predvsem področja gledališke
režije, dramaturgije in igre.

1. Dokončaj miselni vzorec o njegovem življenju. Lahko dodaš še kaj svojega.

Rodil se je:

Po poklicu je bil:

Vinko Möderndorfer

Dela:
Nagrade, ki jih je prejel:

2. Manj znane besede:
presta – pecivo iz kuhanega ali vzhajanega testa v obliki številke osem
3. V pesmi poišči rimo in jo zapiši.

4. Odgovori na vprašanja in odgovore napiši v zvezek.
-

Povej, na kaj te spominja oblika zapisa pesmi.

-

Besedi CESTA pripiši čim več okrasnih pridevnikov.

-

Razloži, kaj pesnik misli s prispodobo »bela nevesta«.

-

Cesta je likovna pesem. Z različno dolgimi verzi v tiskani obliki daje obrisno podobo
ceste. Pesnik je naslikal cesto z besedami, ti pa nariši svojo cesto, ki te vodi v tebi ljubi
kraj.

-

Pozorno opazuj prvo in četrto poved v pesmi. Četrta poved je približna ponovitev prve.
Katere besede so vendarle drugačne?

