
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          MANUSFORFATTER 

                                                                     
Budd Schulberg  f. 1914, d. 2009. 
Amerikansk forfatter, manusforfatter og produsent. Han skrev flere romaner 
som er oversatt til norsk. Men han er mest kjent for manuskriptet til filmen 
On the Waterfront -54, senere utgitt i bokform som Waterfront i 1955. 
  
                                           
 

                                     REGISSØR    
                                           
Elia Kazan, f. 1909, d. 2003             
Greskfødt amerikansk filmregissør og produsent. Han begynte som skue-
spiller  i  New York,  men  gikk  gradene  til  sceneinstruktør  og  ble  et av 
Broadways  ledende  navn i etterkrigstiden.  Han debuterte som spillefilm-
regissør  med  Det vokser et tre i Brooklyn – 45 .Han  vant Oscar for beste 
regi for filmene Mellom gentlemen - 47 og Storbyhavnen - 54, men han ble 
også  nominert for filmene - En sporvogn til begjær - 51, Øst for Eden - 55, 
Feber i blodet - 61, America America - 63. I 1999 fikk han ÆresOscar.  
 
                                        MUSIKK 
 
Leonard Bernstein, f. 1918, d. 1990.  
Bernstein var amerikansk, født av en jødisk familie fra Ukraina. Han var 
komponist, dirigent, forfatter og pianist, og var blant de første dirigenter født 
og utdannet i USA som fikk  et  verdenomspennende  ry.  Han komponerte  
både scene-, orkester – og kor-musikk 
 
Et av Bernsteins mest kjente verk er musikken til musikalen West Side Story 
- 57, men han har en stor og bred produksjon, som musikalen On the Town 
- 44, operetten Candide -56, operaen Trouble in Tahiti - 52, filmmusikken i 
Storbyhavnen - 54 og tre symfonier. For lydsporet i Storbyhavnen - 54 ble 
Bernstein nominert til Oscar for beste drama- og komediemusikk 
 
 

                               SKUESPILLERE                                    
 
Marlon Brando, f. 1924, d. 2004. 
Marlon Brando begynte som teaterskuespiller og ble en suksess på lerret 
fra første stund med filmdebuten i The Men - 50 av Fred Zinnemann. 
Allerede året etter fikk han sin første Oscar-nominasjon for En sporvogn til 
begjær. Etter å ha blitt nominert fire ganger fikk han sin første Oscar for 
innsatsen i Storbyhavnen - 54. Sin andre Oscar fikk han for rollen som Don 
Vito Corleone i Gudfaren - 72. Samme år kom Siste tango i Paris og i 1979 
Apokalypse nå.  
 
 
Eva Marie Saint, f. 1924 
Eva Marie Saint ble født i New Jersey. Hun vant en Oscar for beste birolle 
i Storbyhavnen -54. Sammen med Cary Grant og James Mason spilte hun 
i den amerikanske thrilleren North by Northwest - 59 med regi av Alfred 
Hitchcock. For norske TV-seere blir hun garantert husket for rollen som 
Kate i serien I ville Vesten.  
 
 
 



 

 

Karl Malden, f. 1912 – d. 2009 
Amerikansk skuespiller født i Chicago. I Storbyhavnen - 54 spilte han 
presten Barry. Han har også spilt i Baby – Doll - 56, Fuglemannen fra 
Alcatraz - 62 og Patton – 70. Han vant Oscar for beste birolle i En sporvogn 
til begjær - 51. Han er også kjent for rollen som Mike Stone i kriminalserien 
The Streets of San Francisco fra 70 tallet.  
 

 
 
Lee J. Cobb, f. 1911, d. 1976. 
Lee J. Cobb debuterte som filmskuespiller i The Vanishing Shadow - 34 og 
gikk året etter inn i det venstreorienterte Group Theatre i New York hvor 
han oppnådde en rekke prominente roller. Cobb medvirket en lang rekke 
film og teaterstykker i perioden frem til sitt store gjennembrudd i rollen som 
Willy Loman i Elia Kazans oppsetning av Arthur Millers skuespill En 
handelsreisendes død - 49. I Storbyhavnen - 54 spilte han lederen av den 
lokale havnebanden, Johnny Friendly. For denne rollen ble han nominert til 
Oscar. Han er også kjent for sine rolle i 12 edsvorne menn - 57. 
 

Rod Steiger, f. 1925, d. 2002. 
Amerikansk skuespiller som spilte i mer enn 100 filmer. Han begynte sin 
skuespillerkarriere i teater og på TV i begynnelsen av 1950-tallet. 
Han vant Oscar for rollen som sheriffen i filmen In the Heat of the Night – 
67, og han ble nominert til Oscar for Pantelåneren - 65. Andre kjente filmer 
er Storbyhavnen - 54, Den lengste dagen - 62, Dr. Zhivago - 65. 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/12_edsvorne_menn
https://no.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1957

