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Befriend Your Demon

לּו מפגעי מזג האוויר והסמטאות סחופות הרוח בשכונות השונות של תל אביב הם בדי הציור של חבורת  הקירות הסדוקים והמטים לנפול, הדלתות שָבּ
אמנים, רובם עולים חדשים, שנקבצו באקראי וחברו זה אל זה. הם עובדים לבד ובקבוצות, ובעזרת סטנסילים, תרסיסי צבע, טושים וֶהדבקים – מַשנים 

את נופה של העיר שאימצו.
ב-”Befriend Your Demon” לוכדת ליאורה חשין את התמונות האלה, במיומנות של קומפוזיציה ושיווי משקל. היא יוצרת אווירה שמשדרת תחושה של 
אסון ממשמש ובא, כשבמעמקים רוחשים מוות, תלישּות ובליה. מפלצות אורבות ודמויות מעוותות מנבאות עתיד מפחיד ולא בטוח. כמעט הכול עקמומי ורעוע, 
ונראה כי איבד את שיווי משקלו. לחרדה יש נוכחות מתמדת, והחזקים עטים על החלשים. הגבולות בין אדם לחיה הולכים ומיטשטשים. העוולות והמתחים 
 – ”Befriend Your Demon“ – הפנימיים והחיצוניים גואים, והפחד ממלחמה מסתמנת, מאלימות מאיימת ומכפייה דתית מתעצם. זעקה מנסרת בחלל

עֵשׂה שלום עם הכוחות האורבים במסתרים, מאחורי הקירות השבריריים.
ואף על פי כן, למרות כל הייאוש, יש גם יופי, יש חיים ויש שנינות בעולם הזה, המלא סתירות. תקווה מתערבבת בספק נוקב. בתוך הריקבון המאובק 
דיוני - ילד שמסיכת גז מאפילה  מוסיקאי מנגן בכינור, כשבקבוק מים מונח לָידו. קומדיה אנושית אֵפלה נראית על הבמה, והדמויות בה שקועות בעולמן הִבּ
על פניו משחק ביו-יו להנאתו. ילדים שגדלו בסביבה רוויית נשק ואלימות ממשיכים לשחק בתוך העננה של פחד מפני טילים. ילד אחד רוכב על טיל. 
טורפים שוחרי רע דוחסים את הישועה לתוך בקבוק כדי לעוט על המאמינים השקועים בתפילה. ודמות פגיעה, מעוררת חמלה, שצלב מטרה משורטט 

על מצחה, ניבטת מתוך מבוך עגמומי של פחונים – כשגורד שחקים בוהק נשקף ברקע, מטיל צל מאיים.
צילומיה הטורדים של חשין ב-“Befriend Your Demon” גואלים את המראות בני החלוף האלה מתהום הנשייה. במיומנות, באירוניה ובעין רגישה חשין 
מיטיבה לתעד את הֶדיָה הצורמים של האמנות המצויה על הקירות הקורסים האלה, תוך שהיא הופכת אותם ליצירות אמנות, מסקרנות מן הפן החזותי 

והפסיכולוגי. 

לֹואיס סטבסקי, אוצרת וסופרת, ניו יורק, 2009

צבעונית ונושכת

אימת המלחמה והאימה מתוצאותיה, המצב הכלכלי – העוני, הקיפוח, הייאוש, האכזבה מהמנהיגים, כמו גם הזהות המינית, הפחדים והסיוטים האישיים ביותר, 
כל אלה באים לידי ביטוי באמנות הרחוב בתל אביב. נושאים רציניים וכואבים נידונים ברחוב עם הומור והקצנה, ולעיתים בדרך של מסר הדורש פיענוח.  

ימינו, כוללת עבודות בטכניקות שונות שמשמשות בימינו – סטנסילים עם שבלונות,  אמנות רחוב, או בשמה האחר “פוסט גרפיטי” היא ה”גרפיטי” של 
הדבקות של נייר מאויר ומצולם בזירוקס, פוסטרים ומדבקות בגדלים שונים, עבודות תלת ממדיות, וגם עבודות גרפיטי מסורתיות – ריסוס במיכלי צבע. 

בין העבודות יש הבדלים ניכרים - יש עבודות גדולות מאוד במקומות פתוחים, על קירות של בתים להריסה, על לוחות מודעות ובמגרשים פתוחים. הן נעשות 
בידי אמנים שמבקשים להתבטא, ולשתף אחרים. יש ביניהם אמנים כשרוניים במיוחד, רבים מהם הגיעו לארץ מארצות שונות, והביאו אתם השפעות זרות.  

ולעורר את  ונועדו להתגרות  ויש עבודות שנעשות מתוך מחאה קולנית  ולחפש אותן.  ונחבאות המזמינות את הצופה המתעניין לטרוח  יש עבודות קטנות 
הסביבה. 

באזורים מסוימים בעיר נמחקות העבודות ונמרח עליהן סיד מיד אחרי שנוצרו, באזורים אחרים הן נשארות זמן מה, ובשכונות מסוימות הן נשמרות זמן רב. 
התמונות המוצגות כאן הן חלק קטן מאוסף נרחב.  

ליאורה חשין, 2009



C215 at work, London, May 2008      2008 בעבודה, לונדון, מאי C215



שבלונות קטנטנות, ירושלים 2004     משמאל: לונדון, מאי 2008
Left: London, May 2008     Tiny stencils from Jerusalem, 2004



בעקבות הגרפיטי

דמויות הסטנסיל ]השבלונות[ שהופיעו ברחבי ירושלים לפני כשתים עשרה שנה, היו פשוטות בהשוואה לאמנות הרחוב המגוונת של תל אביב היום, אבל 
היה בהן משהו מקומי שהעניק להן עוצמה מסוימת ושיווה להן אופי מטריד. הדמויות האלה נראו כאן לפני שאמנות הרחוב הייתה לזרם מבוסס של אמנות 
והוצגה במוזיאונים דוגמת הטייט מודרן, ולפני ששמות אמני הרחוב התפרסמו ברחבי העולם. אך גם כעת, למרבית האנשים אמנות רחוב היא, פחות או 

יותר, בלתי נראית: הם פשוט חולפים על פניה מבלי להבחין בה.    

כשהבטתי סביבי כמי שהגיעה לירושלים זה לא מכבר, הבחנתי במהרה בדמויות ואף נתתי להן שמות: חיילים ירוקים, גבר עם מקטרת, ילד אשכנזי, 
פלשתיני מהורהר, התועה במדבר... גילוי הדמויות בפינותיה החבויות של ירושלים, ולעיתים ברחובותיה הראשיים, הקל מעט על תחושת הכובד ששררה 
בעיר, וזאת בתקופה מעיקה במיוחד בתולדותיה. השבלונות לא יכלו להסיח את הדעת מהאוטובוסים המתפוצצים, אך הן הוסיפו את סיפוריהן החתרניים. 
הן העניקו לי תמונה ברורה יותר של המקום שבו אני חיה. ואני התענגתי על טפטוף הצבע, ועל השבלונות הצילומיות שמצליחות לגעת למרות היותן 

פשוטות כל כך. כאמנית היה לי מה ללמוד מהן, ואני ממשיכה גם היום לעשות שימוש בידע הזה.    

אך כאשר ניסיתי לשתף אחרים בהתלהבותי, גיליתי כי איש אינו מבחין בדמויות האלה ואיש אינו מתעניין בהן. האם היו הדמויות האלה פרי דימיוני? ואם 
לא, האומנם היו כה מעניינות? 

ליאורה חשין ביקשה לגלות את התשובה. חמושה במצלמה ובמיומנות, היא הפכה את העונג האקראי שלי למסע חיפוש שיטתי. דבר גרר דבר, ירושלים 
הוחלפה בתל אביב, ואת התוצאה הסופית אפשר לראות בקטלוג הזה.    

וכמעט מעולם לא בקירות אבן למשל. אף על  וחסרי חשיבות,  ורק במשטחים שחוקים  יוצרי העבודות האלה השתמשו אך  כי  זו חשוב לציין  בנקודה 
פי כן, כמעט כל העבודות הוסרו עם הזמן מהקירות או שהקירות שעליהם צוירו – נהרסו. בארכיון התמונות של ליאורה הן השתמרו, למרבה המזל.

יש משהו הכובש את העין בדימוי שרוסס במהירות על משטח הנשחק לאיטו. השכבות המתקלפות, המרקמים המצולקים, הכתמים ושריטות הצבע – כולם 
נים  מוסיפים עומק, והדימוי הופך את המשטח לכזה שראוי להביט בו. כתמי אקראי נשזרים בתמונה, ממש כמו בציור מסורתי. נדמה שהחיילים חסרי הָפּ
וחובשי הקסדה שהיו פזורים אז בכל רחבי העיר הפכו כל פיסת קיר מתקלף לתזכורת: תזכורת לתמונת מלחמה, שרוטה ומדממת. הם נראו כמו צעצועי 
פלסטיק זולים בתנוחות מלחמה, כאילו הם נכונים לקרב: על רקע האינתיפאדה שהייתה אז בעיצומה לא היה אפשר לדעת אם הם משמשים אות מחאה, 

הערת אגב עצובה, או הלצה מרה.       

ובשערו המשוח ברילנטין, הוא דומה לרוח  ירושלים, בחיוכו המנומס  ישן ללימוד אנגלית, אך על קירות  יכול היה להילקח מספר  “גבר עם מקטרת” 
רפאים מימי המנדט הבריטי. בשל האופי החתרני של הגרפיטי, נדמה כי דימויים שהיו עשויים להיראות תמימים להפליא בהקשר אחר נראים טעוני כוונות 
ומשמעויות נסתרות כשהם על קיר, ואפשר שהדבר נכון במיוחד כשהם מצויים על קיר, בעיר עמוסת-היסטוריה לעייפה. “פלשתיני מהורהר” היה מותיר 
נים שאורכה אינו עולה על עשרים וחמישה סנטימטרים, פנים שבכוחם לבטא  רושם עז בכל מקום שהוא. קווים אחדים פשוטים ועזים יצרו דמות של ָפּ
הבעה המשליכה על פֵני הרחוב כולו. עלה בידי למצוא את היוצר, נמרוד, ושאלתי אותו אם ירשה לי להשתמש בתמונת הראש המצויר בעבודתי – אני 

כבר ממילא במקום אחר, הוא ענה.        

אך העניין של ליאורה באמנות רחוב צמח לכדי תשוקה של ממש. הסֵצנה התל אביבית היא שמרתקת אותה: זו סצנה שממשיכה להתפתח, ונעשית 
וכוללת אמנים ממדינות שונות, שעובדים לעיתים בשיתוף פעולה. עד כה, ניתן להבחין בשתי  ויותר. היא גם מתרחבת  יותר  מתוחכמת ומורכבת 
מגמות בעבודתה של ליאורה. האחת היא רגישות רבה לצורה, ואהבה למירקם, לצבע ולמיתאר, והיא זו שהובילה אותה לצלם למשל עלים על 
דגמיהם, או צל שמטיל תלתל ברזל מחושל. המגמה האחרת, שאפשר כי היא נובעת מהרקע האקדמי שלה, היא תשוקה ברורה לחשוף משמעות 

נסתרת בנושאי עבודתה.    

שאלתי את ליאורה –
איך מתקשרות העבודות החדשות עם העבודות היותר מוקדמות שלך? 



יוצרת “יש מאין”. אני מתחילה מחומרים מצויים, objets trouvés אם תרצי, ואני מסבה אותם כך שישמשו רעיון או נושא שאני  אני אף פעם לא 

מעוניינת בו. כך היה בעבודות המוקדמות שלי, וכך בעבודות אלה. 
החומרים מן השטח הם המקור שאיתו אני עובדת. תמיד עניינו אותי שאלות של צורה, צבע, אור, ֶהקשר. גם הטיפול שלי באמנות רחוב הוא חלק מהעניין 
– אני עושה שימוש באור וַבהקשר הסביבתי. הצילום שלי משמש אמנם גם להנצחת עבודות אמנות שלעיתים נמחקות כעבור זמן קצר ואובדות לעד, אך 

המטרה העיקרית שלי היא צילום טוב ומעניין . 

מה את מוצאת באמנות הרחוב? 
העבודות האלה, המשובצות בסמטאות וברחובות, “מדברות אלי”. יש ביניהן כאלה שאני מוצאת בהן הד לרגשותיי, יש כאלה שאני אוהבת את הניראּות 

שלהן, ויש אחרות שאני מוצאת בהן משמעות מעניינת.  
מפתיע ומסקרן אותי לראות אמנים משקיעים מחשבה, עמל וממון רב בעבודות במרחב הציבורי, תוך סיכון חירותם, וכל זאת ללא תמורה – רק כדי לבוא 

לידי ביטוי ולשתף אחרים. חייהם של אמני הרחוב שונים כל כך מאלה שאני מכירה. 

מה באמנות הזאת שוֶנה מאמנות קונבנציונלית?
מכיוון שגלריות אינן מעורבות ואין אפשרות למכור את העבודות האלה, יכולים אמני הרחוב להיות נאמנים לחלוטין לעצמם ולהתבטא בחופשיות מלאה, 

כשהם חפים מכל שיקול מסחרי. 
עבודות אמנות, שנעשות בידי אנשים למטרות של שימוש אישי או לצורכי תקשורת בתוך הקהילה, מדברות אלי, לעיתים אף יותר מיצירות אמנות שמוצגות 
בגלריות. יש בהן כוח אחר. כאלה הן למשל הרקמות הבדואיות האותנטיות של נשות השבטים, בהשוואה לאלה שהן רוקמות למטרות מסחריות. באלה 

יש כבר זיוף וחוסר טעם. 
מה שמאיים על אמנות הרחוב בימינו, אולי אף יותר מהרשויות המקומיות שמקפידות לסייד את הקירות, הוא העניין הרב שמגלות הגלריות. עניין זה עלול 

להחליש מאוד את כוחה.

מה בדבר הטענה שאמנות רחוב היא ונדליזם?
אמני הרחוב הטובים אינם משחיתים קירות יפים של בתים. הם מציירים בסמטאות נידחות ובעיקר על קירות שנועדו להריסה. מדהים לראות עבודות 

צבעוניות, מעניינות, וכיתובים מרתקים בשכונות של בתים מטים לנפול בתל אביב.

כמי שמצלמת אמנות רחוב, מה התרומה שלך?
בצילום שלי אני מנסה להוסיף ֶהקשר לעבודה, ולעיתים אף להוסיף לה עוד ממד. לא פעם אני מוסיפה אלמנטים שרק במקרה נמצאים ליד העבודה, וכך 

יכול להיווסף לה פירוש חדש ושונה מזה שהאמן ביקש לבטא.
 

מה למדת על אמנות הרחוב העכשווית בתל אביב? 
יש כאן תופעה מעניינת, בינלאומית. לארץ הגיעו אמנים מארצות שונות – מארצות הברית, אנגליה, צרפת, אוקראינה, הולנד – והביאו איתם השפעות 
C215, שמגיעים לארץ לזמן קצר,  ויש אף אמנים מן העולם, כמו   .Know Hope, Klone, Ame72 זרות. אחדים אף התפרסמו בעולם: אמנים כמו

ומשאירים את חותמם על הקירות. 
לפעמים אמנים אחדים משתפים פעולה ויוצרים יצירות מורכבות, שיש בהן סמלים שונים, אלמנטים מן הלא מודע, ואף שפת סתרים. פירושם של כל אלה 

נותר לעיתים בגדר חידה. 

אן ששון, אמנית ומבקרת אמנות, ירושלים 2009  
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composition that led her to photograph patterned leaves, or the shadow cast by a curl of wrought iron. And then, perhaps arising 

out of her academic background, there was a clear desire to uncover hidden meaning in her subject. 

I asked Leora: How does the new work connect with your previous work?

I never start from scratch. I have always started work with something I have found, objets trouvés, if you like, and then I make 

use of them for my own purposes. They are my source. I never simply record what I find. I have always been interested in issues 

connected with form and colour composition, and work with this in mind. For me, photographing street art is the same thing. I use 

the surroundings and the light to create an image which is not just a straight record. I am glad to be helping to preserve work which 

may otherwise disappear without trace, but my main objective is to make a photograph that satisfies me.

What does the street art mean to you?

These works talk to me. Sometimes I find in them an echo of my own feelings. I am excited by the visual scene on the street. It moves 

me and inspires me to see artists who invest so much labour, time and money in their work, and run the risk of being caught, for no 

reward other than to express themselves and to be seen by others. This night world is so different from my bourgeois world, and I 

am attracted to the daring of these artists. 

How do you see it as different from conventional art?

Because there are no galleries involved, or the possibility of selling, the work is made with a different intention and the artists can 

be completely true to themselves. I remember seeing Bedouin embroidery that was made by families for themselves, and compared 

to this beautiful authentic work, the embroidery made for commercial purposes seems kitsch. Art that comes directly from people, 

and arises out of their own need to communicate, has always touched me more than art in galleries. Perhaps the worst threat to 

street art - even more than the municipalities painting it out - is the threat of too much interest coming from the galleries. That 

could really take away its power. 

What about the view that street art is vandalism?

Good street artists are not vandalising beautiful walls. They go for quiet back roads and often work on walls that are going to be 

demolished. You can go into the slummiest, poorest parts of Tel Aviv and find colour, beauty, wise sayings.

As a photographer of street art, what is your contribution?

My photograph puts the work into context and sometimes adds another dimension to it. I find connections in things that might 

accidentally land up next to each other. The composition to some extent changes the meaning of the work and can even add to it.  

What have you discovered from the new Tel Aviv street art?

It’s become an international phenomenon. There are artists who come from America, England, France, the Ukraine, Holland, 

bringing their own style to Israeli street art. Some of them have become famous - artists like Ame72, Know Hope, Klone. Some well 

known artists like C215 have come to Tel Aviv, left their art on the walls, and travelled on. Street artists sometimes collaborate with 

each other, and they influence each other. Some works are made by several people, perhaps working at different times. And there 

is more fantasy, with deep undercurrents and even a secret language. What it means is a mystery...  

Anne Sassoon, Artist and Writer, Jerusalem 2009

 



Hunting Graffiti

The stencil graffiti that appeared in Jerusalem about twelve years ago was simple compared to the diversity of the street art in 

Tel Aviv today. But it had a haunting character and came out of something local, which gave it a certain intensity. That was before 

street art became an established art form and got exhibited at museums like Tate Modern, and before the names of street artists 

were internationally known. But even now, street art is more or less invisible to most people: they just walk past. 

Looking around as a newcomer to Jerusalem, I soon noticed the shablonot (or stencil graffiti) and made up titles for them: Green 

Soldiers, Man With A Pipe, Ashkenazi Boy, Brooding Palestinian, Desert Wanderer.... Discovering these characters in the nooks and 

crannies of Jerusalem, and sometimes on main thoroughfares, could lighten your view of the iconic city, at a particularly heavy time 

in its history. They might not take your mind off the bus bombings, but they added their own subversive stories. They gave me a 

better sense of where I was living. And I enjoyed the drip of the paint, and the photographic stencil which was so simple, yet could 

communicate so much. As an artist, I had something to learn from them, and I continue to make use of this knowledge. 

But when I tried to share my enthusiasm, I discovered that nobody I knew could see them, and neither did they care. Was I imagining 

these characters? And if not, were they really so interesting? Leora Cheshin wanted to find out. Armed with her camera and her 

expertise, she turned my wandering enjoyment into a structured graffiti hunt.  One thing led to another, Jerusalem led to Tel Aviv, 

and the final result can be seen in this catalogue. 

At this point it is important to note that the auteurs of these works used grubby, unimportant surfaces, and almost never, for 

instance, stone walls. Nevertheless, by now nearly all of them have been painted out or the walls demolished. Luckily, Leora has 

them safely recorded and preserved in her photo library. 

There is something visually satisfying about a rapidly sprayed image on a slowly weathered surface. The peeling layers and 

pockmarked textures, stains and scratches of colour add depth to the image, and the image makes the surface worth looking 

at. Accidental marks become incorporated into the image, just as they do in traditional painting. It seemed that the faceless, 

helmeted soldiers, found all over the center of town at the time, could give any bit of old wall the suggestion of a bloodstained, 

battlescarred landscape. They looked like cheap plastic toys in combat poses, as if ready to fight: within the context of the Intifada, 

it was impossible to know whether they were intended as a protest, a sad comment or a bitter joke. 

Man With The Pipe could have originated in an old English school reader but on the walls of Jerusalem, with his urbane smile 

and brilliantined hair, he is like a ghost left over from British Mandate days. Because of the subversive nature of graffiti, images 

that might look perfectly innocent in another context seem to be loaded with intent and hidden meaning when found on a wall - 

especially, perhaps, a wall in a city laden with history. Brooding Palestinian would look intense anywhere. A few strong simple shapes 

added up to a face no more than 25 centimeters long that could express its mood across a street. I managed to find his creator, 

Nimrod, and asked whether I could use the head in my own work - he said he had moved on anyway.

But Leora’s interest in street art has developed into a passion. It is the Tel Aviv scene that fascinates her, as it keeps becoming more 

complex and sophisticated, and includes artists from different countries as well as local artists, sometimes working in combination. 

Until now, there have been two strands visible in Leora’s work. There was a strong sense of design and love of texture, colour and 
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Befriend Your Demon

The cracked and crumbling walls, weather-beaten doors and windswept alleyways in Tel Aviv’s varied neighborhoods have become 

the main canvas for an eclectic group of mostly immigrant artists. Working individually and in crews with stencils, spray paint, 

markers and paste-ups, they have transformed the landscape of their adopted city.

In “Befriend Your Demon” celebrated photographer Leora Cheshin captures these images with a mastery of composition and balance. 

She creates an ambiance that exudes a sense of impending catastrophe with undercurrents of death, dislocation and decay. Lurking 

monsters and contorted cryptic figures portend a frightening, uncertain future. Just about everything is askew and appears to be off-

balance. Anxiety is ever-present as the strong prey upon the weak. The boundaries between man and animal are increasingly blurred. 

There is fear of imminent war, looming violence and religious coercion as internal and external inequalities and tensions increase. 

There is a cry to befriend your demon, to make peace with the forces which furtively lurk behind the fragile walls.  

And yet for all the despair, there is beauty, life and wit in this world of contradictions. Hope mixes with sore doubt. Amidst the 

dusty decay, a musician plays his violin - a bottle of water perched beside him. A dark human comedy emerges with characters 

engrossed in their fictitious world. With his face obscured by a gas-mask, a young boy entertains himself with his yo-yo. Growing 

up in an ambience of guns and violence, children continue to play amidst the threat of missiles. One child rides a rocket. Prowling 

predators bottle salvation to prey upon the praying pious. And a pathetic, vulnerable figure with a gun scope’s cross hairs on 

his forehead stares from a bleak warren of corrugated tin buildings – while a gleaming skyscraper looms in the background. 

Cheshin’s poignantly haunting photographs in “Befriend Your Demon” rescue these ephemeral images from oblivion. With 

passion, irony and a sensitive eye, Cheshin skillfully records the cacophonous echoes of found art on these crumbling walls as she 

transmutes them into artworks charged with visual and psychological intrigue. 

Lois Stavsky, Curator and Writer, New York, 2009   

Colorful and Edgy

The fear of war and its aftermath, the economic situation, poverty, despair and discrimination, disappointment in the country’s 

leaders, opposition to political maneuvering, struggles with sexual identity, deep personal fears – all these themes can be seen in 

Tel Aviv street art. Serious and painful issues are addressed in this dialogue on the streets, using humor and hyperbole to convey 

a message that sometimes needs decoding.

Street Art, or Post-Graffiti as it is also known, is the graffiti of our time. The artists use different media – stencils and templates, 

paste-ups of photocopied pictures and illustrations, posters and stickers of varying sizes, 3-dimensonal creations and also the 

more traditional spray-paint graffiti.

These artworks differ markedly from each other: Some are very large and can be found in wide open spaces, on the walls of soon-

to-be demolished buildings, on notice boards and in vacant lots. These artworks are created by artists who wish to give voice to 

their creativity and share it with others. Some are exceptionally talented and many have come from abroad, bringing with them the 

influences and flavors of foreign lands.

Other smaller artworks are hidden away in obscure places waiting to be discovered by the interested viewer who must take the 

trouble to find them. And then we have street art that is a vociferous protest intended to provoke the viewer, to intrude on the 

environment and deface it.

In some parts of the city these artworks are erased or are painted over as soon as they appear. In other city areas they are left 

alone for a while and in some neighborhoods they are kept for a long time.

The photos included here represent just a small sampling of a huge collection.

Leora Cheshin, 2009 
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To Naomi Nester who frames with love

To Ada Paldor who translates superbly

To my beloved son Adam who helps me with translations

To Lois Stavsky of New York City who encourages from the distance and is involved in every detail  

To Professor Shulamit Krietler who added interest and knowledge 

To Tova Osman who holds the right of precedence 

To the staff members in Beit Haomanim

And to my man and husband, David Cheshin, who supports and enables.

Leora Cheshin, born in Jerusalem 

(1949), completed her academic studies 

in Hebrew Language and Linguistics 

at the Hebrew University of Jerusalem, 

and has taken various art and 

photography classes.

Member of The Jerusalem Artists’ 

Association, The Plastic Artists' 

Union , and The Israel Association of 

Periodical Press.

Selected group shows

2009 Artists’ House, Tel Aviv

2009 Tova Osman Art Gallery, Tel Aviv

2009 Beit Yad Labanim, Raanana

2008 Three Gorges Museum,   

 Chongqing, China

2008 Yakar Gallery, Jerusalem

2008 Gan Shmuel Gallery

2008 Ehrlich Gallery, Tel aviv

2008 ZOA House ,Tel Aviv

2008 Bronfman Center, 

 NYU. New York

2006   Yakar Gallery, Jerusalem

 Bronfman Center, 

 NYU. New York

2005 Yakar Gallery, Jerusalem

2005    Sunshine Factory Café &   

 Gallery, New York  

2005 Abrons Art Center, New York

2004    Yakar Gallery, Jerusalem

2000 Artist’s House, Jerusalem

Selected one-person shows

2009   The Jerusalem Artists’ House 

2009 Tova Osman Art Gallery, Tel Aviv

2008 Tova Osman Art Gallery, Tel Aviv

2008 Tel Aviv Performing Art Center

2006 Jerusalem International YMCA

2004 The Gallery at the Jerusalem  

 Theatre

2001 Eretz Israel Museum, Tel Aviv 

2001 The Jerusalem Artists’ House

2001 ICC – Binyanei Ha’uma   

 Jerusalem

2000 Bet Gabriel at the Kinneret

1999 The Gallery at the Jerusalem  

 Theatre

1997 University Botanical Gardens,

 Givat Ram

1994 Eitanim Hospital

1991 Suzanne Dellal Center, Neve  

 Zedek, Tel Aviv

1990 Jerusalem Cinemathèque –   

 Israel Film Archives

1989 The Ruth Youth Wing, Israel  

 Museum, Jerusalem



Leora Cheshin  
BEFRIEND YOUR DEMON  Tel Aviv Street Art

Graphic Design: Avigail Horowitz
Production and Digital Print: Michael Amar, Studio M&R Ltd.
ISBN: 978-965-91406-0-2 

First edition - May 2009
Second extended edition – September 2009
Third edition – June 2010

© Copyright 2009 by Leora Cheshin. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
recording or otherwise, without the prior permission.

Leora Cheshin +972-50-5529033, +972-2-5610665
leorache@netvision.net.il
www.leora-cheshin.com

The artists whose work is photographed here -
and their names are known to me - are:
Adi Sened, Ame72, C215, Drek, Foma, Funk25, Inspire, Joy Vanerven, Klone, 
Know Hope, Massive, Nesca, Read, Shameless, Smiling Bag Productions, SMD, 
Uber,Yebo, Zero Cents

On the cover: Befriend Your Demon #33
Signed by Klone, Zero Cents, Foma, Know Hope

The photographs in this book were exhibited at the Jerusalem Artists’ House, 
May 2009. Printed on Epson Fine Art paper, 74x50 cm., edition of five.  
Works available for purchase

Leora Cheshin
ליאורה חשין

Befriend Your Demon
Tel Aviv Street Art



To David, Tal and Adam with love

ISBN 978-965-91404-0-2

9 7 8 9 6 5 9 1 4 0 6 0 2




