
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           REGISSØR                                              

Elia Kazan, f. 1909, d. 2003                   
Greskfødt amerikansk filmregissør  og  produsent.  Han vant Oscar  for 

beste  regi  for  filmene  Mellom gentlemen -47  og Storbyhavnen -54, 
men  han  ble o gså  nominert for filmene -En sporvogn til begjær -51, 
Øst for Eden -55, Feber i blodet -61, America America - 63. I 1999 fikk 

han ÆresOscar. 

                                       FORFATTER                                                                      

John Steinbeck, f. 1902, d. 1968.           

Amerikansk prisbelønt og en av de mest kjente og populære forfattere 
i det 20. århundre. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1962. Hans 
forfatterskap er preget av episk fortellerkunst og varm menneskelighet 

og humor. Flere av bøkene hans er filmatisert, Om mus og menn -92 
med John Malkovich, Vredens druer -40 med Henry Fonda, Dagdriver-

gjengen -42  med  Spencer Tracy, Øst for Eden -55  med James Dean, 
Cannery Road -82 med Nick Nolte. 
 

                                       MANUS 

Paul Osborn, f. 1901, d.1988                                                     .   
Amerikansk  manus-forfatter  som  skrev  både  for  teater, TV og film. 

To ganger  ble  han  nominert  til  Oscar  for  beste manus , for Øst for 
Eden -55 og for Sayonara -58.                 

 

 
                                       SKUESPILLERE                                    
 

James Dean, f.1931, d.1955     

Amerikansk skuespiller. Han  var  en lovende skuespiller som kun rakk 
å spille i tre større filmer, før  han  i  en alder  av  24 år  døde i en bil -
ulykke. Han ble nominert til Oscar for beste mannlige hovedrolle som 

Cal i Øst  for Eden -55,  og  for  rollen  som  Jett Rink  i  Giganten -56. 
Filmen Rotløs ungdom -55 har fått mye oppmerksomhet. Fra han var 

20 år spilte han også flere små roller i en rekke TV-serier. 

Julie Harris  f.1925, d.2013.  

Amerikansk film– teater- og TV- skuespiller. Hun hadde en omfattende 
karriere, bl.a. spilte hun i flere filmer  de  samme  rollene som hun tid-

ligere hadde spilt på teater. Hun vant fem Tony priser for prestasjon-
ene som  teaterskuespiller.  Hun  ble nominert til Oscar for rollen i The 
Member of The Wedding -52. Andre kjente filmer var Øst for Eden -55, 

Harper –privatdetektiven -66, Skjulestedet -75.  Hun spilte i  over 100 
TV- serier og filmer og hun vant tre Emmy 

Raymond Massey , f. 1896 , d. 1983.                                                  
Kanadiskfødt  amerikansk  skuespiller  som debuterte på scenen i Lon-

don i 1922. I 1940  spilte  han  først  rollen  som  Abraham Lincoln på 
Broadway, før han  spilte  samme  rolle i filmen Abe Lincoln in Illinois -

40. Han ble nominert til Oscar for denne rollen. Andre kjente filmer er 
Carson City – 52, Øst for Eden -55, Vi vant Vesten-62.Han var en kjent 
TV-skuespiller på 50 -60 tallet, bl.a.  spilte  han  i  den populære syke-

husserien Dr. Kildare. 

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


 

 

 

 

 

Jo Van Fleet, f. 1915, d. 1996              
Amerikansk teater- TV  og  filmskuespiller.  Hun  var godt etablert som 
teaterskuespiller på Broadway  før hun  fikk  sin  første filmrolle – som 

Kate i filmen  Øst for Eden – 55.  For  prestasjonen  i  filmen  fikk  hun 
Oscar for beste birolle. I  årene  etterpå  spilte  hun  i  flere filmer,bl.a. 

Cinderella -60, Rebell i lenker – 67, Leieboeren -76.  For sin teaterrolle 
i The Trip To Bountiful -54, vant hun en Tony pris.  Gjennom årene var 
hun med i mange TV serier, bl.a av A. Hitchcook.   Hun gjorde også en 

minneverdig innsats i serien Bonanza -70 som Amy Wilder. 

Richard Davalos, f. 1930, d. 2016                                                                          
Amerikansk skuespiller.  Han  er  best kjent  for  sin  rolle  som Aron i 
filmen Øst for Eden -55.  Andre  kjente  filmer  er Kellys helter -70 og 

Rebell i lenker -67. Han spilte i mange roller på teateret, og han deltok 
i en rekke TV- serier, bl.a. Bonanza, Perry Mason og Hawaii Five-O. 

 
Burl Ives, f. 1909, d. 1995                           

Amerikansk  visesanger,  skuespiller  og  skribent.  Han vant Oscar for 
beste bi-rolle i filmen The Big Country -58. Samme år spilte han rollen 

som Big Daddy i Katt på hett blikktak. Han er også kjent for TV filmen 
Rudolf er rød på nesen -64. Han spilte i over 30 filmer, men trakk seg 
tilbake da han fylte 80 år. 

 

 


