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Cu certitudine, destui dintre cititori nu cunosc sau cunosc mult prea puţine lucruri despre
actorul american Eli Herschel Wallach. Născut la 07.12.1915 din emigranţii de rit mozaic
Abraham şi Berta (Schorr) Wallach, originari din localitatea poloneză Przemyśl (care este
situată aproape de graniţa cu Ucraina). Erau singurii evrei dintr-o vecinătate predominant
italo-americană din Brooklin. A absolvit Universitatea Texas în 1936 în studii de istorie. Apoi
obţine un master în artă (pedagogia artei) de la Colegiul Oraşului New York. Apoi a studiat
actoria, dar în 1940 a fost înrolat în armată ca sergent şi medic, apoi a fost trimis la o şcoală de
ofiţeri administrativi de medicină. A servit în Franţa în serviciul medical militar, ieşind din armată
în 1945 cu gradul de căpitan, primind medalii şi decoraţii.

A jucat ca actor de teatru în numeroase piese de teatru, iar ca actor de film câştigă premiul
BAFTA pentru &quot;cel mai promiţător debut&quot; pentru rolul de debut din filmul lui Elia
Kazan, &quot;Baby Doll&quot;. A jucat în total în peste 90 de filme de-a lungul carierei sale.

S-a stins din viaţă în 24.06.2014 la 98 de ani. În anul 2010, la vârsta de 94 de ani a primit
Academy Honorary Award pentru contribuţia sa la industria filmului.

A fost căsătorit cu Anne Jackson, cu care a avut un băiat (Peter Wallach) şi două fete
(Katherine şi Roberta Wallach). A avut o nepoată, Joan Wallach Scott, istoric şi profesor la
Şcoala de Ştiinţe Sociale din Princeton, New Jersey.

Scris astăzi douăzecişipatru noiembrie, douămiidouăzecişiunu, pentru sighet-online.
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