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Martin Brest, f. 1951 
Martin Brest er en amerikansk filmregissør, manusforfatter og produsent. 
Han ble ut eksaminert fra New York University School of the Arts i 1973.  
Brest fikk sitt gjennombrudd med Beverly Hills Cop - 84. Hans neste film 
var aksjonskomedien Midnight Run - 88, med Robert De Niro. Han har 
også laget gode filmer som Fast Times at Ridgemont High - 82, Meet Joe 
Black - 98, Going in Style 2017. 
                            
                                              MUSIKK 
 
Thomas Newman, f. 1955 
Thomas Newman er en av de mest betydningsfulle komponistene i 
amerikansk filmhistorie, født inn i en familie av berømte komponister og 
musikere innen Hollywoods filmindustri. Han debuterte med musikken til 
filmen Reckless - 84 og har siden skrevet musikk til over 70 spillefilmer. I 
1994 fikk Newman sitt gjennombrudd med to Oskar-nominasjoner for 
musikken til filmene Frihetens regn og Små kvinner. Hans øvrige 
filmmusikk inkluderer blant annet Duften av kvinne - 92,  
 
Foruten musikk til spillefilm har Newman også gjort seg bemerket som 
komponist for TV, i Norge kanskje best kjent for den Emmy-vinnende 
åpningsvignetten til serien Seks fot under - 2001–2005. 
 
Thomas Newman har vunnet en rekke priser for sitt arbeid som komponist 
i Hollywood. Han er hele 13 ganger nominert til Oskar for beste 
filmmusikk og er således den nålevende komponisten med flest 
nominasjoner som aldri har vunnet prisen. 
 

                                       SKUESPILLERE 

Al Pacino, f. 1940 
Amerikansk skuespiller fra South Bronx, New York, med aner fra Corleone 
på Sicilia. Al Pacino har vært regnet som en av USAs fremste skuespillere 
siden han fikk sitt gjennombrudd i Francis Ford Coppolas Gudfaren - 72. 
Han spiller ofte rollekarakterer med mye makt og autoritet. For sitt 
skuespill, har han vunnet en rekke høyt hengende priser. Totalt er han 
nominert til Oscar 8 ganger, og han vunnet en gang for Duften av kvinne – 
92. Han har dessuten vunnet 4 Golden Globe for filmene Serpico - 73, 
Duften av kvinne - 92, Engler i Amerika – 2002, You Don`t Know, Jack – 
2010. Al Pacino er en av få skuespillere som har vunnet en Oscar, en 
Emmy og en Tony Award. 
 
 
Chris O`Donnell, f. 1970Amerikansk skuespiller som startet med 
reklamefilmer da han var 16 år, og gikk på sin første audition for filmen 
Men Don't Leave -90. Dette ble starten på hans karriere som filmskuespiller 
med deltakelse i blant annet Stekte grønne tomater - 91, De tre musketerer 
- 93, Batman Forever  -95. I tillegg har han også opptrådt i flere TV-serier, 
blant annet i Grey`s Anatomy fra 2005. Han er mest kjent for rollen i Duften 
av kvinne -92. 
 

 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/USA


 

 

Phillip Seymour Hoffman, f. 1967, d. 2014.  
Amerikaner, født i New York, var både skuespiller, produsent og regissør. 
Hans første steg innenfor filmen kom i 1991 med en mindre birolle i Duften 
av kvinne. I 1998-99 spilte han i større filmer som Magnolia og Den 
talentfulle mr. Ripley. I dokumentarfilmen The Last Party, som handler om 
presidentvalget i år 2000, spilte han seg selv. Phillip S. Hoffman ble tre 
ganger nominert til Oscar, for birollen i Charlie Wilsons War – 2007 og for 
Doubt - 2008. Han vant Oscar for hovedrollen som Truman Capote i 
Truman – 2005.  
 
                  

James Rebhorn, f. 1948, d. 2014 
Amerikansk teater-, film- og fjernsynsskuespiller. Han er mest kjent for 
filmene Independence Day - 96, Duften av kvinne – 92, The Game - 97, 
Den talentfulle Mr. Ripley - 99. Han medvirket i mer enn 100 film-, teater- 
og TV-produksjoner. 
 
 
 
Gabrielle Anwar, f. 1970 
Engelsk fjernsyns- og filmskuespiller som brøt gjennom med rollen som 
Donna i Duften av kvinne - 92. Hun har også markert seg i filmene Body 
Snatchers - 93 og De tre musketerer – 93.  De senere årene har hun spilt 
mange roller i TV-serier og TV-filmer. 
 

 

Bradley Whitford, f. 1959 
Amerikansk TV- og filmskuespiller, best kjent for rollen som Joshua Lyman 
i TV- serien Presidenten 1999 - 2006.Tidlig i karrieren spilte han i flere 
Broadway- oppsetninger, bl.a.i Aaron Sorkins Et spørsmål om ære. De 
senere årene har han spilt en rekke roller i TV-filmer og TV –serier. 
 

 

 


