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 באמנות דרכי על שאספר אלי פנו רבים
 ובכן, דעת־הקהל. והפעלת פרסומת : הקרוייה

בזכרוני. זה ברגע הצפות פרשיות כמה הרי
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א
כראה הב?רד הדג

 שנטלתי הראשונות המשימות חת
 של לפרסומה להביא היתד, עצמי על

 מלבד הכל, בה שהיה קטנה מסעדה
 צץ התלבטויות וכמה כמה לאחר לקוחות.

 מלא שקוף אגרטל נטלתי : רעיון בראשי
ה של הראווה בחלון אותו העמדתי מים,

 הבלתי ״הדג שלט קבעתי ולידו מסעדה
 של התקהלותם חי״. שנידוג היחיד נראה

 הלכה זה בפלא להתבונן שעמדו האנשים
 הם רואים כי שנשבעו כאלה היו וגברה.

ב הבלתי־נראה הדג שיוצר המעגלים את
מים.

מאוו הפינות באחת הסתרתי שכך, כיוון
 על קטנים גלים שהעלה קטן חשמלי רר
 צועק היה !״ הוא ״הנה מי־האגרטל. גני

 היה מיוחדת י סיבה כל ללא כך, ואחר הקהל,
העס ארוחה. ומזמין המסעדה לתוך פינה .

 לא המסעדה בעל אולם ופרחו, עלו■ קים
 זה מעין בשפע לעמוד כנראה, היה, יכול

 בלתי־נר״ דגים של מנות להגיש וכשניסה
הפרסום. שלפוחית התפוצצה — אים

 הקהל התגודד הסרט משהוצג מדי. מאוחר
הקופות. ליד בהמוניו
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מאיסט:בז? הבתולה
■ עי ס צ א ב ב — הסרט פרסום היה ה
1 1  תורכי״, ״אציל מאיסטנבול. הבתולה 1
*  קומה שכר איש, 70 של בפמליה מלווה ■

בי תחילה ומפואר. גדול בבית־מלון שלמה
אילם מפרסומת, להימנע־כביכול האציל כר

 הראווה. בחלון לזה, זה לכל דומים נעלים,
 הבדל כל ״אין : הודיע לידם שנקבע השלט

 6.95 — האחד מחיר אלה. זוגות שני בין
 רק רוצים אנו דולר. 12.95 — והשני דולר

לק מעדיפים אתם מחיר באיזה להיווכח
נות.״

לח שנכנסו נשים ארבע כל מבין שלוש
 התעקשו כלשהי, מרמה מפני בחשדן נות,

דולר. 12,95 דווקא לשלם
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הבר,בזק צוואר
 תעשיית של התפתחותה עם ככד ד

 הפר־ תעשיית גם התפתחה הסרטים
■סומת.  מטרו הסרטים חברת כשנוסדה ■

 היצרנים של התעניינותם בריכוז צורך היה
 שנה במשך חוללתי כד לשם חברה. באותה
 : היתד, המרכזית שסיסמתה מערכה תמימה

צריכים במה — ?״ בזה לעמוד ״היוכלו
אני לא אף איש, ידע לא זאת — י לעמוד
 התעניינות פרי. נשאה עקשנותי אולם עצמי.

וחברת הרצוייה בנקודה רוכזה היצרנים
רגליה. על קמה מטרו

 ברודוויי, של מחזמר לפרסם עלי כשהוטל
 כשהיא בעיר שסובבה ענקית משאית שכרתי
 שם את ענק באותיות צידיה משני נושאת
 גדולת את משמיע אדיר ורמקול המחזה
 התנועה ממרכזי באחד עבר. לכל המחזה

״מקרי״ קלקול חל בעיר ביותר הגדולים
ל נעצרה הצדדים מכל התנועה במשאית.

*■: - י '?;׳ד:..״.׳ .

 ששום משלה. גאונים הפרסומת גם הולידה אמנות, כל כמו
 , כותרות לצוד כדי לדעתם מדי שגעוני היה לא דבר

 המבריקים התחבלנים אחד לקוחותיהם. עבור ראשיות
 | ממעלליו כמה על זאת ברשימה מספר זה במקצוע ביותר

לסיסמאות. שהאמינו בני־אדם מיליוני שולל שהוליכו
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בחדר מסתובב חי אריה
 ועולם־ שאני הדבר, היה טבעי ף - ■
 הוזי אהדדי. זה אל זה התוודענו הבד 4^0
ש רע לסרט פרסומת לבצע מנתי ■ •

 ימים כמה טרזן. של שובו : בשם נקרא
 באחד חדר מזוקן פרופסור שכר מכן לאחר

 ב־ וחתם בניו־יורק המפוארים מבתייהמלון
 עד וביקש זן״ ר. ״ט. בשם ספר־האורחים

 דמוי־פסד גדול ארגז לחדרו להעלות מהרד,
 אריה דבר, של לאמיתו היה, הארגז בתוך תר.
 מר ביקש נוספת, כהזמנה נשור־שיניים. זקן
 המלצר בשר. קילו 15 חדרו אל להביא זן

 מבט חטף הבשר, את שהביא המשתומם,
 כל־עוד־רוחו־בו וברח בחדר הנעשה על אחד

בחדר״. מסתובב חי ״אריה : גדולה בזעקה
ה דרך האריה בלוויית זן מר יצא אז

 להת־ מייד גרם המלון, של הראשית כניסה
 ולאזעקתם זקנות נשים שלוש של עלפותן
 מר זכו מניה־וביה מכבי־האש. של המיידית

 ולפרסומת־ לכותרות־ענק שלו והאריה זן
 כשגילו, ושופרותיה. העיר עתוני בכל חינם

פר אך זו היתד, כי עורכי־העתונים לבסוף,
כבר היה — חמישית בדרגה לסרט סומת

 כי גילה רבות והפצרות שידולים לאחר
 נקם לקחת אותו שלח — השולטן — אחיו

 את השולטן מהרמון שגנב האמריקאי במלח
 שייראה כמה עד ביותר. החביבה הפילגש

 העיר בכל אהד עתונאי רק — מוזר הדבר
 זה היה האציל. כשפי אחרי שולל הלך לא

ב הדבר את ששמר לשעבר, איש־פרסומת
 גילהו ולא בעיניו, חן שמצא לאחר סוד,
 נפלו כבר העתונים יתר שכל לאחר אלא
 מאיסטנבול, בתולה אותה זכתה ואז בפח.

 מקרית פרשיות בסמיכות לכאורה שבאה
 לניד להיכנס תקרית־האציל, לאותה ומוזרה

ה של ואחיו מפואר, במסע־נצחון יורק
 מדיח־כלים — הקודם למקצועו חזר שולטן

ארמנית. במסעדה
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ם ם-;ו? עול
אחד של ולהעשרתו פרסומו 10

 שכנוע בעזרת גרמתי הנעלים מיצרני
 הנעליים מחיר את להעלות העסק בעל *
 למחיר דולר 6.95 — בחנויות המקובל מזה
 עד בדבר האמין לא הבעל דולר. 12.95 של

זוגית שני הנחתי פניו. על טפחה שהמציאות

 בעל שהצטופף הרב והקהל חצי־שעה משך
הרמקול. לדברי הקשיב כורחו

 על־ידי שנשכרתי בעת ארע אחר מקרה
לה בידיו עלה שלא צעיר קליפורני שחקן

 שם לאנגליה, אתו נסעתי בארצו. חוזה שיג
 ידוע. לונדוני בתיאטרון שוער למשרת זכה

הח התיאטרון, גג אל טיפסנו לילה בחצות
 את במקומו וקבענו המאיר השלט את לפנו
 והחזרנו זאת צילמנו בחור. אותו של שמו

 זה, צילום עם למקומו. הכל את מהרד, עד
 את ושכנענו לאמריקה חזרנו יחידה, כעדות

 זה בחור כי הגדולות הסרטים מחברות אחת
 כך באנגליה. הידועים הכוכבים אחד הינו
הכוכבים. מגדולי לאהד הביש השחקן הפך
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מגוגים מעשים
 קשור ביותר הבולטים ממבצעי חד

ה את שנשא שלישית מדרגה בציור
 חנות בעל בספטמבר.״ ״בוקר שם

 את ראה בברודוויי ועתיקות אמנות לחפצי
 יש זו לתמונה כי וסבר בפאריס האוריגינל

 כמות הזמין הוא טובים. מסחריים סיכויים
תמונה מאותה רפרודוקציות של דמיונית

 מ־ למעלה בתמורה שילם שינים, בגדלים
דולר. אלף 60

 באותו עיניו את נתן לא הקהל אולם
 נתקע שהסוחר היה נראה בספטמבר״. ״בוקר

 התוצאות בידו. לסייע הוזמנתי בעסק־ביש.
שעות. 24 לאחר כבר נראו

 של ביותר הגדולה הרפרודוקציה את
לא החנות. בחלון תליתי בספטמבר״ ״בוקר

 בית־ספר תלמידי תריסר שכרתי מכן חר
 מייד מיהרתי קפדניות. חזרות אתם וערכתי
 המידות. לטוהר הניו־יורקית החברה למשרד
מו גסה ״תמונה צעקתי, הנשיא,״ ״אדוני

 ביתי ותלמידי ,בברודווי ראווה בחלון צגת
ה בה.״ ומתבוננים זה ברגע עומדים ספר

 לאותה בעקבותי ורץ כובעו את חטף נשיא
חנות.

 כפי החלו, מרחוק הילדים בנו כשהבחינו
ה על להצביע לכן, קודם בינינו שהוסכם
 העוויות לעשות לצחוק, לשרוק, תמונה,
 לתוך זינק הנשיא גסויות. ולהשמיע מגונות
 המשטרה את ובהזמינו פצוע כפר החנות
 לבית־הסוהר. המאישר הסוחר את הכנים

הפר המולת ושככה ההתרגשות שפגה עד
 לתמונה בספטמבר״ ה״בוקר הפך סומת,

למע נמכרו בארצות־הברית. ביותר הידועה
התמונה. העתקי מיליוני משני לה
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ה?בן הד:
 במטרה השתמשתי דומה שייטה
 שלושה הזוועתי הרומאן את להפוך

 מכתבי שיגרתי לבסט-סלר. שבועות
ברח שונים לפקידי־דואר בעילום־שם מחאה

 הכללי המפקח ציווה לבסוף כולה. הארץ בי
 הספר של העברתו את לאסור הדואר של

החלה. והמכירה — הדואר באמצעות
 התרחש ביותר המשעשעים המקרים אחד
: זו בדרך

 חדש בייצור פתח הגדולים הסוחרים אחד
 היה והדג הוגן היה המחיר אלתית. לדגי

 הדג של צבעו היה המזל לרוע אך מובחר.
המקובל. הוורוד הצבע תחת לבן, המשומר

ה הקהל, ניסה לא המשובח טעמי למרות *
 הלבן הדג את להביא הוזרוד, בדג מורגל

פשיטת־רגל. בפני עמד הסוחר חיכו. אל
 :למדי פשוטה בדרך המצב את הצלתי
 קופסה כל יעל ברור אחד משפט הדפסתי

 הצלחתי זה משפט בעזרת שימורים. של
 חדשים ארבעה תוך המלאי כל את למכור
 בלתי להפסדים היריבים לכל כמעט ולגרום

 ״אנו : היה המשפט של תוכנו משוערים.
 שבקופסה שהאלתית גמורה אחריות נותנים

הזמן.״ במשך תוזריד לא זו
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■דעת-חקה?
ש אלה מעין ואמצעים יטות
בל למסחר יפים אינם לעיל תיארתי

 גם הם מסייעים קרובות לעתים בד.
מכ אלפי עשרות אותם הפוליטיקה. בתחום

 ל־ המגיעים למשל, מחאה, או הערצה תבי
ספונ תמיד אינם ויכוח, של בעיצומו סינאט

 יודעי לשער. שניתן כפי כך כל טאניים
הספונטא שדרישתו לכם לספר יוכלו ובר
 למשל, תילקי, ודנדל לבחירת הקהל של נית

 תוכננה 1940 בשנת ארצות־הברית לנשיא־ת
 בחוזילתו רגע אחר ורגע צעד אחרי צעד
 לפני חדשים ששה גדול איש־כספים של

לאור. שיצאה
הפ הדיבור את ארחיב לא אלה על אולם

ב ותתקלו רבותי, עיניכם, את פקחו עם.
ושעל. צעד כל על בעצמכם דבר


