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תיע עסק,' נעשה ,,הבה בשם קהל, פות
 התוכנית במסגרת בעירם. בקרוב רך

ה ומיספר מאחר אבל פרסים, יחולקו
נת מוגבל, הטלוויזיה באולפן מקומות

ל בדואר המחאות לשלוח אנשים בקשו
כרטי יקבלו ותמורתן מסויימת, כתובת

כניסה. סי
 לא והיא התוכנית מועד עבר כאשר

 ואז למשטרה, העניין הגיע התקיימה,
ההמח את גבתה אשר שהחברה הסתבר

 כרגע ומנהלה דירה, בינתיים עברה אות
״בחופש.'

 בעסקים להצליח איך :קוראים לזה
בושה. בלי
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האקד ופרסי החדשה ״הוליבוד

 פרדריק נאטאלי מאת מיה״
עמו 213 — 1972 .^,06 הוצאת

ל״י. 8.15 דים,
 לקראת ישמחו לקולנוע המשוגעים

סירסי כל את בתוכו המרכז זה, ספר
,1927 מאז בהוליבוד שחולקו האוסקר

 ועד המוזהב) הפיסלון נולד בה (השנה
 קצרים סיכומים בלוויית הזה, היום עצם

תמו והמון־המון ועשור, עשור כל על
נות.

ש לאלה וראשונה בראש מכוון הספר
 כל קודם זה סרטים בי עדיין, מאמינים

ה הבמאים, כך ומשום לכוכבים, עניין
 האנשים שאר וכל התסריטאים צלמים,

מופי הסרטים, עיר בקורות המשתתפים
שחקן כל זאת לעומת אגבית. רק עים

כו־גמן ואינגריד הופ בוב
היפים לאנשים המוזהב הפיסלון

 עם שלם לעמוד זוכה פרם, פעם שקיבל
 רכי־ ביוגראפיים פרטים ואוסף תמונה,
 נעדר והביקורת הצימצום שחוש לותיים,

לחלוטין. מהם
 בצורה מסבירים לספר במבוא כי אם

 בפרס הזוכים על מחליטים כיצד מפורטת
 שאפשר הרי ההצבעות, נערכות ואיד
 רבים ספרים עוד ולכתוב להוסיף היה

ל שנה מדי הנלווים התככים כל סביב
ה של הזה לצד דווקא האוסקר. חלוקת
 שהמו״לים משום כנראה ביטוי, אין מטבע

 הפרסים מחלקי הם הספר של המקוריים
 שמם על לשמור דואגים הרי ואלה עצמם,
יוקרתם. ועל הטוב

 ׳מטעויות. לגמרי משוחרר אינו הספד
ב מדגישים המוקדמים בפרקיו למשל,

 השנה היתה 1931/32 ששנת בולטת צורה
שחק לשני הפרס את חילקו בה היחידה

ש מארץ׳), ופדדריק בירי (ואלאם נים
 כשמגיעים אך זהה. קולות למספר זבו

 לברברה שגם מסתבר ,1968ל־ בקריאה
 מקדה קרה הפבורן וקטרין סטרייסנד

 כנראה נובעת זו לטעות הסיבה דומה.
 הספר את אמנם שמעדכנים העובדה מן

החד האוסקרים את ומוסיפים שנה מדי
 הטקסט את משנים תמיד לא אבל שים׳

החדשות. לעובדות בהתאם הקיים
 בפרטים, מדי יותר מדקדק שאינו מי

 שהעיקר צבעוני, חלום בקולנוע ורואה
 ימצא המצלמה, שמול היפים האנשים בו

 בהחלט. מספק אינפורמציה מקור כאן
 גבוהה באיכות אינן שהתמונות רק חבל

יותר.


