Lilli Palmer (24 maja 1914 w Poznaniu - 27
stycznia 1986 w Los Angeles)
Ta śliczna aktorka z Poznania,
urodzona do podziwiania,
uciekała z Niemiec,
wróciła do siebie,
do gry, pisania, malowania...
(ebs)
Lili Palmer - międzynarodowa gwiazda filmowa.
https://www.youtube.com/watch?v=U3mtWQfs-mU
Urodziła się jako Lillie Marie Peiser 24 maja 1914 w Poznaniu, wówczas stolicy prowincji
pruskiej, w zasymilowanej żydowskiej inteligencko-artystycznej rodzinie. Ojciec, chirurg, był
ordynatorem żydowskiego szpitala w Berlinie, dokąd rodzina przeniosła się, gdy Lilli miała 4
lata, matka była do czasu zaręczyn aktorką teatralną. Starsza siostra Lilli, Irene Prador,
została aktorką i piosenkarką, młodsza, Hilde Ross, tancerką. Lilli wbrew woli ojca od
najmłodszych lat chciała być aktorką.
https://www.youtube.com/watch?v=IKGZcgznpZk
Ukończyła studium teatralne w Berlinie i od 1932 występowała na deskach teatru Hessisches Landestheater - w Darmstadt. W 1933, po dojściu do władzy hitlerowców,
wyjechała do Paryża, gdzie wraz z siostrą Irene występowała w nocnych klubach. Tworzyły
duet wokalny "Les Sœurs Viennoises" ("Siostry Wiedeńskie"). Wkrótce jednak wyjechała do
Londynu, gdzie po raz pierwszy wystąpiła w filmie w języku angielskim. Następnie wyjechała
do USA.
Pierwszą znaczącą rolę filmową zagrała w "Tajnym agencie" Alfreda Hitchcocka (1936). Przez
następne lata występowała w filmach brytyjskich.
W 1943 poślubiła brytyjskiego aktora Rexa Harrisona. W 1944 przyszedł na świat ich jedyny
syn, Rex Carey Alfred Harrison, dziś pisarz i dramatur, wykładowca na Brooklyn University. W
1945 rodzina wyjechała do USA, gdzie Lilli zaczęła grać w filmach hollywoodzkich, grała m.in.
u boku Gary'ego Coopera. W tym czasie Rex Harrison wdał się w romans z aktorką Carole
Landis zakończony jej śmiercią samobójczą. Skandal obyczajowy spowodował ucieczkę Lilli i
Rexa z wybrzeża zachodniego do Nowego Jorku, gdzie para z powodzeniem zaczęła
występować na Broadway'u.
W 1954 Lilli wróciła bez męża do Niemiec. W 1956 małżeństwo Harrison otrzymało rozwód. W
powojennych Niemczech Lilli Palmer stała się wkrótce jedną z ulubionych gwiazd z
międzynarodowymi kontraktami. Partnerowała takim sławom jak Curd Jürgens, Fred Astaire,

Romy Schneider, Clark Gable, James Manson, Jean Gabin, Gérard Philippe, Fernandel, Charles
Boyer…
https://www.youtube.com/watch?v=GmfRnF_Gbrc
W 1957 aktorka poślubiła młodszego o 9 lat Carlosa Thompsona, argentyńskiego pisarza i
aktora pochodzenia niemiecko-szwajcarskiego. W 1960 para zamieszkała na stałe w
Szwajcarii, w Goldingen, gdzie Lilli mieszkała prawie do swojej śmierci w 1986, od 1979 jako
obywatelka szwajcarska.
https://www.youtube.com/watch?v=s-2IoCbiLG0
Nadal grała w wielu filmach ("Lotta w Weimarze", 1974) i popularnych w Niemczech serialach
telewizyjnych. W 1974 ukazała się pierwsza książka autobiograficzna aktorki "Dicke Lilli gutes Kind", która spotkała się z ogromnym powodzeniem wśród międzynarodowych
czytelników, wielbicieli jej talentu. W 1979 ukazała się kolejna opowieść autobiograficzna pt.
"Der rote Rabe", gdzie autorka opisuje trójkąt miłosny między nią, jej partnerem i jej
najlepszą przyjaciółką. Następne lata przynoszą kolejne tomy. Ostatnia, "Wenn der
Nachtvogel schreit", ukazała się w 1988, już pośmiernie. W drugiej połowie życia Lilli Palmer
była też uznaną artystką-malarką.
https://www.youtube.com/watch?v=ilc_6U58Rkg
27 stycznia 1986 zmarła w Los Angeles (na raka). Miała 71 lat. Została pochowana na
cmentarzu Forest Lawn Memorial Park w Glendale, Kalifornia. Jej mąż Carlos zmarł 4 lata
później w Buenos Aires śmiercią samobójczą. Rex Harrison zmarł w 1990 w Nowym Jorku.
https://www.youtube.com/watch?v=O-5megALlvk
Na 100-lecie urodzin Lilli Palmer ukazała się biografia artystki:
https://www.youtube.com/watch?v=XrACqovWuHs&t=2s

