
     

 

 

 

 

                         REGISSØR OG MANUSFORFATTER                                             

 Guiseppe Tornatore, f.1956 

Guiseppe Tarnatore startet som fotograf, men gikk tidlig over til å lage 

dokumentarfilmer for den italienske TV-kanalen Raitre. I 1982 vant han 

prisen for beste dokumentarfilm under Filmfestivalen i Salerno. I 1986 

regisserte han sin første spillefilm, Mafiaprofessoren. Hans neste film 

var Cinema Paradiso -89. Dette var en hyllest til den tidlige kinokulturen 

og folkelivet på Sicilia. Cinema Paradiso vant Oscar og Golden Globe 

for beste utenlandske film og juryprisen under Filmfestivalen i Cannes i 

1988. Han har senere fått priser for beste originale manuskript og 

juryens store pris i Filmfestivalen i Venezia. 

 

                                  MUSIKK 

Ennio Morricone, f.1928, d.2020.  
Ennio Morricone var en italiensk komponist som hovedsakelig 
komponerte filmmusikk. Med musikk fra over 500 filmer og TV-
serier utmerket han seg som en av de største innen sjangeren, spesielt 
når det gjelder westernfilmer. Blant de mest kjente westernfilmene han 
skrev musikken til, er Sergio Leones  For en neve dollar -64, For noen 
få dollar mer -65 og Den gode, den onde og den grusomme -66. Han 
komponerte musikken til Cinema Paradiso -88. Han ble nominert til 
Oscar 6 ganger og vant en pris i 2015. I 2007 fikk han Oscars 
ærespris for - praktfulle og mangefasetterte bidrag til kunstformen 
filmmusikk.  
 

                                  SKUESPILLERE 

Philippe Noiret, f.1930, d.2006 
Philippe Noiret var en fransk skuespiller som startet sin karriere som 
nattklubbkomiker – med politisk satire. Hans første filmrolle var i Gigi -
58. Noiret var en av de mest produktive og suksessfulle skuespillerne i 
sin generasjon, og med sin rolle i den fransk-italienske filmen Cinema 
Paradiso -88, ble han kjent over store deler av verden. Han har også 
medvirket i flere Hollywoodfilmer, bl.a. med Alfred Hitchcock og Anatole 
Litvok. 
 

Jacques Perrin, f. 1941, d. 2022  
Jacques Perrin var fransk skuespiller og filmprodusent født i Paris. Han 
medvirket i mer enn 70 filmer, både som produsent, regissør og 
skuespiller. Perrin debuterte i sin første rolle allerede som tenåring. Han 
spilte senere mot andre kjente europeiske skuespillere som Claudia 
Cardinale i Girl with a Suitcase - 61, Marcel Mastroianni i Family Diary - 
62 og Catherine Deneuve i The young Girls of Rochfort -70.Han ble etter 
hvert svært aktiv som produsent, og han fikk i 1969 Oscar for filmen "Z" 
der han også hadde en rolle. I 1988 spilte han i Cinema Paradiso, i rollen 
som Salvatore, en filmskaper som reflekterer over oppveksten på den 
italienske landsbygda. 
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Salvatore Cascio, f.1979  
Italiensk skuespiller som debuterte som barn i filmsuksessen Cinema 
Paradiso - 88. Han fikk gode anmeldelser for rollen og en BAFTA 
AWARD. Han har senere hatt mindre roller i filmer og TV-serier. 
 

Marco Leonardi, f.1971  
Marco Leonardi er en italiensk skuespiller, født i Australia av italienske 
foreldre. Han filmdebuterte i Cinema Paradiso da han var 17 år. 
Senere spilte han i flere amerikanske filmer som Mexican Movie Like 
Water for Chocolate, Once upon a Time i Mexico og From Dusk til Dawn  

 



  



  



  

 


