הכל פוליטי
אוסף שירים פוליטיים אמניות ואמני ישראל
״לקראת הבחירות ,ולנוכח הייאוש והאדישות השולטים בישראל היום ,החלטתי לעשות מעשה ולהוציא את
״הכל פוליטי״  -אוסף שירים פוליטיים ,שמעזים לשיר ,לדבר ולצעוק את מה שנלחש ,שמצונזר ,שמודחק.
בתקופה שבה ״הרוב הדומם״ נשאר שותק ומושתק אל מול הקיצונים ואל מול האי-צדק (הגלוי והנסתר)
שמאיים לכבוש כל חלקה טובה בארצנו  -אין לנו את הפריווילגיה להמשיך ולשתוק.
זה הזמן של כולנו להשמיע קול ,להאמין שאפשר עוד לשנות ,ולקחת אחריות על עתידנו״.
שירה ז' כרמל ,יוזמת הפרויקט "הכל פוליטי"

שירה ז׳ כרמל היא זמרת יוצרת ,בחמש השנים האחרונות מופיעה בעיקר עם להקתה האחיות לוז .שירה משלבת
את עשייתה המוזיקלית עם פעילות חברתית ,למשל לאחרונה עם מאגר המוזיקאיות שהקימה כמחאה על חוסר
הייצוג של מוזיקאיות-נשים בליינאפים של פסטיבלי מוזיקה.
שירה אספה  20שירים פוליטיים של אמניות ואמנים מסגנונות שונים ותקופות שונות .מה שמאחד את כולם הוא
הרצון להעביר מסר במוזיקה שלהם ,ובו בזמן –
כל שיר באוסף עומד בפני עצמו ,וכל אמן מדבר רק בשם עצמו.
חשוב להדגיש זאת במיוחד מכיוון שהמסר בשירים מגוון:
בין אם שיר שצועק את מצוקתם של תושבי הדרום – הראפרית הצעירה תושבת אשקלון לוקה צ׳יקה בשירה
״הדרום בוער״,
או שיר שזועק את קול דמי אחינו מן האדמה בשיר לזכרו של סלומון טקה,
או שירים שקוראים במפורש לסוף הכיבוש ,כמו בשיר ״פתח תקווה״ שכתבה שירה עצמה ,וזאת בתקופה שבה רק
להגיד ״כיבוש״ נחשב למעשה בגידה ,או כמו ששרים פלא אוזן בשירם ״חדשות״ (שיצא ב- )2.9-
״מאז שלייבוביץ' עלה לשערי שמיים
צנזרו את המילה כיבוש מהפריים טיים״
למרות השוני במסרים ,ניתן לראות את חוט השני שעובר דרך השירים כולם :הקריאה לאחווה אנושית בסיסית.
עם הקריאה הזו התאחדו אמני ״הכל פוליטי״ ,נותנים זה לזה ״גב״ ,ומעצימים את המסר האישי של כל אחד
בצעקה משותפת אחת גדולה.
כל האמניות/ים ואנשי המקצוע שלקחו חלק באוסף עשו זאת בהתנדבות וללא מטרת רווח.
האוסף אינו מוצע למכירה (או הורדה) ,אלא מוגש לציבור להאזנה בחינם באתר מיוחד.
(ניתן להאזין לו חלקית גם בפלייליסט בספוטיפיי – חלק מהשירים חדשים ,ועוד לא עלו).

האתר מזמין את המאזינות/ים לעצור לרגע ,להעמיק בטקסטים של השירים ולהקשיב.
כמובן שהתזמון אינו מקרי – האוסף מעודד הצבעה בבחירות ,אבל גם לאחריהן עלינו לזכור שיש לנו את
הכוח לפעול ולהשפיע ,שהרי אין לנו ארץ אחרת.

המשתתפות/ים והשירים באוסף (לפי סדר השירים באלבום):
לוקה צ׳יקה  -הדרום בוער
שלום גד  -את כל כך פוליטית
אלעד פקדו מארח את ,Avi Yosef, A.G
דניאל קיצ׳לס  -כל העולם
 - A.D.Lשיר מחווה לסלומון טקה ז״ל
עומר מושקוביץ  -נצטרף לעדר
 -Ain’t no Ladyאיפה תהיו
הפוסי של לוסי  -זיקוקים
נחמה אסתר – סערה
מאיה בלזיצמן ומתן אפרת  -שיר החי״ל
קוואמי והחלבות – מי לא פליט פה
רני שחר  -שיר מצטבר
גואטה מארח את פלא אוזן ושאנן סטריט  -חדשות אבטה בריהון וענת פורט  -שוויון לביתא ישראל
אביב גדג׳ – גאולה
אליוט  -אתם ואנחנו
האחיות לוז  -פתח תקווה
יונתן שפירא  -ילד טקסים
ירון בן-עמי  -עכשיו הזמן
זאב טנא  -הדור השני
חוה אלברשטיין  -הקוסם

קרדיט צלמים מימין לשמאל לפי שורות:
גוסטבו סגורסקי | ריקי אלקיים | איתי דויטש |  | Gaya's photosעידו איזק | יואב אתיאל
אסף אנטמן | מישל אנג׳לצ׳יק | | לוגו ״הכל פוליטי״ אבנר אדן וערן בכרך | אלון דיאמנט
רונן ללנה |  | MUPERPHOTOרפאל מזרחי | ענבל&תניא ל״חבית הדגים״| ע׳ | שירה אבולעפיה
ארי סטריט | גוני ריסקין | יונתן בוגר | | נדב הראל | יאיר טרגנו
*
ניהול אמנותי ,הפקה ,אתר  -שירה ז׳ כרמל
מאסטרינג  -איל שינדלר
עיצוב עטיפה ״הכל פוליטי״ – שירה ז׳ כרמל ,אבנר אדן וערן בכרך
יח״צ – אירית ירון דקר

