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עצות
 סרט להביא רוצה אתה אם יקר. מפיק

 ייקרע לא שהוא מעוניין ואתה לפסטיבל
ל או לעיתונאים, ההקרנה באמצע בדיוק

ה פס את שישמעו מעוניין ואתה שופטים,
 דמי־שתייה שלם פשוט: דבר עשה קול,

למקרין.
 לא הוא אגמון. יענקלה זאת? אמר מי

 אלה ובימים עושה, גם אלא אומר, רק
 למפיקי עצות ובה עטו מפרי חוברת תצא

ישרא סרטים בהצלחה להציג איך ישראל,
בפסטיבל. ליים

המ לי נתן הזאת הפשוטה העצה ״את
 יענקלה, סיפר שרבורג, מטריות של פיק

 שעולה עצה לך אתן אני לי: אמר ״הוא
 בחשבון ואכן מיליון. ושתה דולאר שלושים

 וכך כך רשומים מהפסטיבל שלו ההוצאות
שוחד. הסעיף: על דולארים

עצות, עוד יש האחרונה... והעצה
 יודע מפיק כל למשל: חשובות. פחות לא

 בשם מעוטר טלפונים לוח להוציא שכדאי
ול שחקניו, ותמונות ובשמות שלו, הסרט
 הפסטיבל. ועיתונאי באי בין אותו הפיץ
 הנושא: את מפתחת יענקלה של העצה אבל

בחלי כים של במידות להיות צריך הלוח
 בו להשתמש יוכל שהאדם בך פראק, פת

כש בהקרנות, בערב, גם בסרט ולהיזכר
פגישות. איתם וקובע אנשים פוגש הוא

 לעסוק צריך בפסטיבל שתולים והפלקט
 של התמונה את מראים אם אחד. בנושא

 הפלקטים, בכל גילה, רק שיהיה אז גילה
ה את מבלבל זה אחרת הפסטיבל, בכל

אנשים.
 איזח לברר צריך פרם לקבל רוצים ואם

 אם בעולם. השנה הולכים סרטים של סוג
 מד. אין במימסד שמטפלים סרטים הולכים
 כי מין, או אהבה סירטי לפסטיבל לשלוח

הזרם. עם תמיד הולכים השופטים
ועוד. ועוד עוד ויש

 אגמון יענקלה מחלק מדוע היא השאלה
 לשמור היה שיכול עצות כזאת בקלות
 שה־ כך על סומך הוא התשובה: לעצמו.

 יודע שממילא למי רק לעזור יכולות עצות
 העצה על סומך הוא לזה ונוסף להסתדר,
טוב.״ סרט ״להביא שלו: האחרונה

החדשות יומן
חדש אין

. , .

 אנשים. בעולם לפגוש קשה האחרון בזמן
ארתור שניים. על מהלכים סרטים רק רואים

כפעולה נוימן במאי
לפיקאסו... מותר אם

מז כבר פיקאסו סרט. כבר זה רובינשטיין
 הם ואם אלה, בימים מוסרט שאגאל מן.
 לא? נוימן יהודה מדוע אז

סרט. נוימן יהודה גם עכשיו אז טוב.
)28 בעמוד (המשן

לפרסם סירב אחרונות״ ״ידיעות
זו מודעה
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האומנם?
 חובה כך, סבורה את אם

ת: לקרוא עליך א

היופי זירת
 בפניך שיחשוף הספר *

 של מזו שונה מציאות
ו הראשיות הכותרות

הרכילות מדורי
ל לך שיגרום הספר *

 לפני פעמיים חשוב
עתידך. על שתחליטי
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