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Ennio
Morricone (82)
Født 10. november 1928.
Italiensk komponist som hovedsakelig har laget filmmusikk.
Utvalg av filmer fra Morricones
toneverksted:
Maléna (2000)
Mission to Mars (2000)
Lolita (1997)
Bugsy (1991)
Hamlet (1990)
Cinema Paradiso (1988)
De ubestikkelige (1987)
The Mission (1986)
Ondt blod i Amerika (1984)

Legendariske Ennio Morricone har skrevet musikk til mer enn 500 filmer og TV-serier. Neste uke kan filmen The Mission med hans
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Oscarpris-nominerte musikk ses i Oslo igjen. Morricone mener han ble forbigått da filmen ikke fikk prisen.

Millioner av filmelskere kjenner musikken til italienske Ennio Morricone.
Neste uke kan du se The Mission med hans Oscar-nominerte musikk i Oslo.

Filmmusikkens førstemann
PIERA ANNA FRANINI
Roma
Ennio Morricone (82) har kommet langt
fra de økonomiske bedrøveligheter han
opplevde i starten av karrièren:
– I 1958 arbeidet jeg i nesten ett år med
en klassisk symfoni. Da jeg var ferdig,
mottok jeg en sjekk på 60 000 lire. I dag
ville det vært ca. 4000 kroner. Da forsto
jeg at jeg ikke kunne leve av slik musikk.

Lukrativ musikk. Denne kjensgjerning styrte Ennio Morricone i filmmusikkens retning, en adskillig mer lukrativ kunstform. Den 82-årige italienske
komponisten stiller i verdensklasse med
sin filmmusikk. Adskillige kultfilmer
bærer hans signatur: De ubestikkelige
(The Untouchables), Ondt blod i Amerika (Once Upon a Time in America), The
Mission, U-Turn.
Morricone har de siste tiårene samarbeidet med kremen av filmregissører, for
eksempel Sergio Leone, Brian De Palma,
Roman Polanski og Oliver Stone – et
samarbeid som har resultert i nærmere
500 soundtracks. Av utallige priser mottok han Æres-Oscar i 2007 – etter flere
resultatløse nominasjoner.
– Oscarstatuetten var en stor seier. Og
også en stor tilfredsstillelse. Den kom etter fem nominasjoner, blant annet én for
The Mission og én for De ubestikkelige.
Jeg var spesielt lei meg på vegne av The
Mission da juryen foretrakk filmmusikken til Round Midnight, der halvparten
av musikken ikke engang var original, sier Ennio Morricone til Aftenposten.
50 år lang karrière. Morricone skrev
sin første soundtrack i februar 1961, til

The Mission
(1986)
Vises på Filmens hus i Dronningens
gate i Oslo tirsdag 19.7. kl. 21 og
torsdag 21.7. kl. 21.
Regi: Roland Joffe.
Musikk: Ennio Morricone.
Med: Robert De Niro, Jeremy Irons,
Ray McAnally, Aidan Quinn, Cherie
Lunghi
Sommerserie: Visningen i Oslo er del
av Filmens hus sommerserie der
publikum kan ønske seg filmer
i reprise.

filmen Il Federale. Biografien Lontano
dai Sogni (Fjerne drømmer), forfattet av
Antonio Monda og utgitt på det italienske forlaget Mondadori i november i fjor,
gir et overblikk over Morricones 50 år
lange karrière. Boken vil trolig bli oversatt til flere språk.
Da Aftenposten møter Ennio Morricone kommer vi ikke utenom å nevne det
usedvanlige vennskapet og samarbeidet
med filmregissøren Sergio Leone:
–Stemmer det at dere møttes da dere var omtrent åtte år gamle?
– Vi gikk begge i tredje klasse. Men for
å være ærlig husker jeg ingenting.
–I hvilken forbindelse traff dere
hverandre igjen?
– Han hadde likt noen av arbeidene
mine, fikk adressen min og bestemte seg
for å ringe meg. Han sa: Jeg kommer for
å treffe deg.
–Hvilke spesielle egenskaper had-

de Leone, sammenlignet med andre
filmregissører?
– Han var perfeksjonist til fingerspissene. Han visste at han hadde laget storslagne filmer, men han var litt bitter over
at kritikerne på den tiden ikke fullt ut
hadde forstått hans sanne verdi.
–I Quentin Tarantinos film The Inglorious Basterds kan vi høre mye av
din musikk?
– Tarantino hadde bedt meg om å jobbe med filmen, men jeg hadde ikke tid.
Derfor spurte han om han kunne bruke
musikken min.
–Brian De Palma har du også samarbeidet med?
– Han tok kontakt med meg i forbindelse med filmen De ubestikkelige. Han
har alltid en bister mine, men så oppdaget jeg at bak denne masken skjuler det
seg en meget hyggelig person. Vi møttes i
New York. Deretter reiste jeg tilbake til
Roma og begynte å skrive en komposisjon. Men den falt ikke i hans smak. Jeg
skrev tre nye stykker, men fremdeles virket han ikke overbevist, med ett unntak:
Stykket jeg ikke likte. Men han fikk rett:
Det klaffet meget godt på lerretet.
–Du komponerer også klassisk musikk. Hva er forskjellen mellom de to
sjangrene?
– Filmmusikk er tilpasset regissørens
ideer og kultur. Og ofte kan det å diskutere med en regissør, være meget lærerikt. Likevel har jeg alltid forsøkt å smette inn noe som er mitt eget. Den andre
sjangeren, som jeg anser som fullkommen, utløses av en iboende skapertrang.
–Noe av musikken din fremføres
også av rockestjerner?
– Ja, Metallica har en forkjærlighet for
The Good, The Bad and The Ugly (Den
gode, den onde og den grusomme). Bru-

ce Springsteen elsker Once Upon a Time
in America. Det samme gjorde Dire
Straits.
–Hva skyldes denne populariteten?
– Kanskje at melodiene er så enkle.
–Har du alltid ønsket å gjøre dette?
– Jeg tror jeg er født musiker. Selv om
jeg som barn ønsket å bli lege. Men jeg
forsto fort at jeg brente for noe helt annet.
–Faren din var musiker, ikke sant?
– Han var en utmerket trompetist, og
ved siden av å komponere studerte jeg
også trompet.
–Det forklarer de vidunderlige
trompetsoloene, som Triello i The
Good, The Bad and The Ugly, for eksempel.
– Nei, jeg forsøker alltid å være nøytral
når det gjelder instrumenter. Min lidenskap for trompeten betyr ikke at jeg neglisjerer de andre instrumentene.
–Er det noen film du gjerne skulle
laget musikk til uten at muligheten
bød seg?
– A Clockwork Orange. Kubrick ba meg
om å jobbe sammen med ham. Imidlertid oppsto det et problem fordi jeg ønsket å gjøre opptakene i Roma, mens han
foretrakk London, og dessuten samarbeidet jeg allerede med Sergio Leone på
den tiden.
–Du har hatt en eventyrlig karrière. Angrer du på noe?
– Lenge led jeg under stempelet
«soundtrackkomponist». Filmmusikk
var ikke min lidenskap. Men nå erfarer
jeg stadig at også andre av mine komposisjoner fremføres, og åpenbart kan jeg
takke filmen for det, sier Ennio Morricone.
Oversatt av Unni Wenche Grønvold

