
 

 
    

                                
 
                                  REGISSØR 
   
Jonathan Michael Avnet , f. 1949 

Jonathan M. Avnet var amerikansk regissør, forfatter og produsent. Stekte 
grønne tomater -94 var hans første film som regissør. Den ble etterfulgt 
av The War -94. Han regisserte Up Close & Personal - 96, som var løst 
basert på livet til Jessica Savitch. Robert Redford og Michelle 
Pfeiffer hadde hovedrollene. Senere tok han opp politiske spørsmål i 
filmen Red Corner -97, en film om det kinesiske rettssystemet, 

 
                                   MANUSFORFATTER  
 
Fannie Flagg, f.1944 
Fannie Flagg er en amerikansk skuespiller, komiker og forfatter. Hun er best 
kjent som en paneldeltaker på 1973-1982 -versjonene av spillshowet Match 
Game. Hun skrev romanen  Fried Green Tomatoes på Whistle Stop Cafe  -
87 og senere manus til filmen med samme navn, Stekte Grønne Tomater - 
91. For filmen ble hun nominert til en Oscar for manustilpasning.  

                                      MUSIKK  

Thomas Newman, f. 1955 

Thomas Newman er en av de mest betydningsfulle komponistene i 
amerikansk filmhistorie, 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 Oscar-nominasjoner for musikken til filmene 
Frihetens regn og Små kvinner -94. 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 er han kanskje best kjent 
for den Emmy-vinnende åpningsvignetten til serien Seks fot under 2001–
2005. Newman har vunnet en rekke priser for sitt arbeide som komponist i 
Hollywood. Han er hele 13 ganger nominert til Oskar for beste 
filmmusikk og er dermed den nålevende komponisten med flest 
nominasjoner som aldri har vunnet prisen. 

                          
                                    SKUESPILLERE 
 
Kathleen Doyle Bates, f. 1948 

Kathleen Doyle Bates er amerikansk skuespiller og regissør. Hun fikk sitt 
gjennombrudd som karakterskuespiller i 1990. Hun er kjent for sine roller i 
komiske og dramatiske filmer og TV-programmer, og har mottatt forskjellige 
utmerkelser gjennom sin karriere som spenner over fem tiår. Bates vant  
Oscar for sin kvinnelige hovedrolle i Elendighet -91 og ble nominert til Oscar 
for beste kvinnelige birolle for sine roller i Primærfarger -98, About 
Schmidt -02 og Richard Jewell -19. 
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Mary Stuart Masterson, f.1966 

Mary Stuart Masterson er en amerikansk skuespiller og regissør. Masterson 
har spilt i filmene At Close Range -86, Some Kind of Wonderful -
87, Chances Are -89, Fried Green Tomatoes -91 og Benny &Joon -93. Hun 
vant National Board of Review Award for beste kvinnelige birolle for sin rolle 
i filmen Immediate Family -89, og ble nominert til Tony Award for beste 
kvinnelige hovedrolle i en musikal for Broadway-gjenopplivingen av Nine -
03. Masterson debuterte som spillefilmregissør i 2007, med The Cake 
Eaters. Filmen deltok på Ashland Independent Film Festival hvor den 
mottok prisen "Audience Award – Dramatic Feature" 2008. 

 

Mary-Louise Parker, f. 1964 

Mary-Louise Parker er amerikansk skuespillerinne. I filmen Stekte grønne 
tomater-91 spiller hun Ruth Jamison. Etter å ha debutert på Broadway som 
Rita i Craig Lucas' Prelude to a Kiss -90, som hun fikk en Tony Award-
nominasjon for, ble Parker kjent for filmroller i Grand Canyon -91, Fried 
Green Tomatoes -91, Hun har en lang rolleliste innen film, TV og teater og 
har vunnet en rekke priser for sitt spill. 

 

Jessie Alice Tandy  

Jessie Alice Tandy, f. 1909, d.1994 britisk-amerikansk skuespillerinne. Her 
spiller hun Ninny Threadgoode. Tandy opptrådte i over 100 
sceneoppsetninger og hadde mer enn 60 roller i film og TV, og mottok 
en rekke priser. Hun fungerte som Blanche DuBois i den opprinnelige 
Broadway-produksjonen av A Streetcar Named Desire -48. Hennes filmer 
inkluderte Alfred Hitchcocks The Birds -63 og The Gin Game -78. Som 80-
åring ble hun den eldste skuespilleren til å motta Oscar for beste kvinnelige 
hovedrolle for sin rolle i Driving Miss Daisy -89. Hun ble nominert til beste 
kvinnelige birolle for sitt arbeid i Fried Green Tomatoes -91. 

Cicely Louise Tyson, f.1924, d.2021 

Cicely Louise Tyson amerikansk skuespiller. I en karriere som strakte seg 
over mer enn syv tiår i film, tv og teater, ble hun kjent for sin skildring av 
sterke afroamerikanske kvinner. Tyson fikk bred oppmerksomhet og kritisk 
anerkjennelse for sin opptreden som Rebecca Morgan i Sounder -72. Hun 
mottok en rekke priser og ble den første afroamerikanske kvinnen som 
mottok en æres-Oscar i 2018.  
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