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גרפיטי ופוסט גרפיטי: הנוף העירוני המשתנה מן הברונקס ועד תל אביב
לואיס סטבסקי 

 – צפוי  לא  במקום  חדשה  אמנותית  תנועה  צמחה  העשרים  המאה  של  השבעים  שנות  בשלהי 
ברחובות המלוכלכים ובמנהרות הרכבת התחתית של הרובע המוזנח ביותר בניו יורק: הברונקס. 
בכישרון גולמי, במרץ ובתעוזה ובעזרת פחיות ספריי, שינו אמני הגרפיטי המודרניים הראשונים 
התאפיינו  יצירותיהם  תמיד.  ופתוח  חופשי  מהפנט,  למוזיאון  אותו  והפכו  העירוני  הנוף  פני  את 
לאמנות  הדרך  את  וסללו  נחרצות,  ובזוויות  מתנחשלים  בקווים  צעקניים,  בצבעים  ימים  באותם 

הרחוב של ימינו.
זאת היתה מהפכה, ובה בעת גם התפתחות. המהפכה התחוללה בשכונות עוני בכל רחבי ארצות 
הברית, שם שיוועו בני הנוער לזהּות, להכרה ולהטבעת חותמם במרחב הציבורי. אמנות זו ממשיכה 
וכיום היא בת בית בגלריות, בתערוכות גדולות, במוזיאונים ובאמצעי  להתפתח בכל רחבי העולם, 
תקשורת המוניים. השפעתה של אמנות הרחוב ניכרת בתחומים רבים, והיא אף מהווה חלק מלימודים 

אורבניים ברחבי העולם המערבי. 
באותה תקופה שּבה פרץ הגרפיטי לתודעה בארצות הברית, החלה אמנות הסטנסיל לתפוס מקום 
חשוב יותר ויותר בנוף העירוני בצרפת. לאמיתו של דבר, דווקא ניסיונו הכושל בגרפיטי מסורתי 
העכברושים,  דמויות  את  ליצור   – המודרנית  הסטנסיל  אמנות  אבי   –  Blek le Rat את  הוביל 
שנפוצו בחוצות פריז. במהרה התכסו קירות העיר וסביבותיה בסטנסילים קסומים, פרי דימיונם של 

 .Miss. Tic-ו Jef Aérosol ,Jérôme Mesnager ,Nemo אמנים כמו
סטנסיל  לאמני  הדרך  את  וסללו  המסורתית  לרמתו  מעבר  אל  הגרפיטי  את  קידמו  אלה  אמנים 
מודרניים כמו Banksy ו-Shepard Fairey, שעשו שימוש בסטנסילים כאמצעי ביטוי עיקרי והיו 
לשם דבר בסצינת אמנות הרחוב ומחוצה לה. בפועל היו הסטנסילים לצורת הביטוי המועדפת על 
אמנים בכל רחבי העולם. ומאחר שמדובר בדרך זולה להותיר חותם בר-שכפול, היא אהובה במיוחד 
על אמני רחוב במדינות רבות באמריקה הלטינית, מדינות שבהן האמנים מחויבים לאמירות פוליטיות,  

בפרט בקמפוסים אוניברסיטאיים ובשכונות המקיפות אותם. 
C215 הוא אחד מאמני הסטנסיל העכשוויים שעושה שימוש מתוחכם בשכבות מרובות. הוא מתגורר 

Blek le Rat, JérÔme Mesnager, Nemo
משמאל:

אוצרת  חינוך,  אשת  היא  סטבסקי  לואיס 
רחוב  באמנות  מיוחד  עניין  לה  יש  וכותבת. 
הנושא  על  כותבת  היא  העולם,  מכל 
היא  בו.  העוסקות  רבות  תערוכות  ואוצרת 
בישראל.  לבקר  ומרבה  יורק  בניו  מתגוררת 



בעיירה קטנה סמוך לפריז, ובמסעותיו בעולם הוא יוצר במרחבים ציבוריים סטנסילים מרהיבים ובהם 
הוא חולק כבוד לאנשים שפגש בדרכו. 

)stencils(, סטיקרים )stickers(, פייסט אפס  בכל רחבי העולם אפשר למצוא היום סטנסילים 
מתוחכמות  יצירות  לצד   )mosaics( ומוזאיקס   )wheat pastes( פייסטס  וויט   ,)paste-ups(
שנה.  משלושים  למעלה  לפני  שהתפתח  הגרפיטי  מן  השראתם  את  שואבים  וכולם   – ומורכבות 
היוצרים כבר אינם רק נערים משכונות מצוקה, אלא גם ילדי פרברים עשירים שמסתננים, רכובים 
על סקייטבורד, למרחבים ה”אופנתיים” בערים. בתחילה סימנו רבים מהם את הטריטוריות שלהם 
בחתימות פשוטות המורכבות מאותיות מעטות בשני צבעים )tags, bombs(, אך חלקם יצרו בהמשך 

יצירות שמעצבות לא רק רחובות ושדרות אלא גם גלריות ומוזיאונים.  
מה שנחשב פעם לאופנה חולפת השפיע בינתיים על מיליונים – ממעצבים גרפיים ועד בעלי תארים 
מתקדמים מבתי ספר יוקרתיים לאמנות. הגרפיטי המודרני אינו נחשב עוד לז’אנר עממי - דימוייו 
מוצאים כיום את דרכם לקטלוגים של הבתים הגדולים למכירות פומביות דוגמת סות’ביס. מבחינת 
העיצוב,  רובדי  כל  על  המשפיעה  מודרנית  כתופעה  לגרפיטי  מתחרים  היום  אין  והשפעתו  היקפיו 

מצעצועים דרך פריטי אופנה ועד מוצרים תעשייתיים.  
אמנות הרחוב המופיעה על קירות הערים הגדולות בישראל נעה מסטנסילים חד-שכבתיים פשוטים 
אמנות  זרים.  אמנים  גם  לעתים  הכוללות  אמנים  קבוצות  בידי  שנוצרים  מתוחכמים  קיר  ציורי  ועד 
הרחוב הישראלית היא לפעמים מבעיתה, לפרקים שנונה, תכופות משעשעת, לעתים פרובוקטיבית, 
אמנות הרחוב  ובתנועת  שנות השבעים  בגרפיטי של שלהי  נטועה  היא  ואף  תמיד מרתקת,  כמעט 

הגלובלית שהתפתחה וממשיכה להתפתח מאז. 
ועם זאת אמנות הרחוב הישראלית התפתחה גם כז’אנר ייחודי שמאמץ אלמנטים מסורתיים של גרפיטי 
ובה בעת מרחיב את גבולותיו במדינה שגבולותיה אינם מוגדרים. מצד הצורה והתוכן דימוייה של אמנות 
הרחוב הישראלית מאתגרים כל תפישה של אמנות עירונית קונבנציונלית, כי הם משקפים חברה ותרבות 
שכה רבים בתוכן חיים “על הקצה”, פשוטו כמשמעו. נוכחות בה תמיד טראומה מעשרות שנות מלחמה 

וחרדה כללית מפני העתיד. 
דמותו   ,Zero Cents של  והמתעתעות  המעוותות  דמויותיו   ,Klone של  המנוחה  טורדי  יצוריו 
של  הְמכְשפות  החזותיות  והקומפוזיציות   Know Hope של  כביכול,  האבודה  הנואשת,  האיקונית 
קירות  גבי  על  להופיע  החלו  אלה  שדימויים  ואף  בישראל.  ולידתם  הורתם   -  Broken Fingaz
ובתוך גלריות בארצות שונות בעולם, באופיים ובמזגם הם נותרו ישראליים במובהק. לרוב הם חפים 
מאמירות חברתיות ופוליטיות, אך ניכרים בהם אי שקט מסוים שנטבע בישראל למן ראשיתה, ומודעּות 

גוברת לאבסורדי. 
אמנות הסטנסיל הישראלית טעונה מבחינה פסיכולוגית ופוליטית, ונעה מאמירות בוטות המבטאות 
ולאומיות, עד דימויים מעודנים ואפילו נשגבים שמאירים את הלא- מגוון עמדות דתיות, תרבותיות 
מודע. אף שמבחינה חזותית הדימויים מינימליסטיים, השפעתם עשויה להיות עזה. המרקם המדכדך 
ובפרט  לדימויים,  מוסיף  תסיסה,  שנות  עשרות  של  חותם  הנושאים  בישראל,  רבים  כה  קירות  של 

לסטנסילים, נופך מסוים של מתח. 
אמנות הרחוב לא תעבור מן העולם. בשל היותה בלתי חוקית היא פסולה או לפחות מפוקפקת בעיני רוב 
הציבור. אבל כאן בדיוק טמון גם כוח המשיכה שלה. היא אינה מבקשת את אישורנו, אך היא תובעת את 
תשומת לבנו ומשתלטת על המרחב הציבורי הפתוח ללא תשלום לקהל הרחב. כל אלה קנו לאמנות 

הזאת אוהדים מושבעים בכל רחבי העולם. 
תצלומיה של ליאורה חשין חולקים כבוד לאמנות הארעית המרתקת הזאת, ואף תורמים לשימורה. 



Zero Cents, Klone, Know Hope
 Banksy, Miss. Tic, Jef Aérosol

Shepard Fairey, C215, Broken Fingaz

משמאל:



מילון מונחים – גרפיטי ואמנות רחוב
לואיס סטבסקי 

black book ספר המשמש כותבי גרפיטי לשרטוט סקיצות, להכנת יצירות ולאיסוף חתימות וכתבי 
יד של אמני גרפיטי אחרים.

bomb לכסות במהירות שטח בחתימות וביצירות פשוטות ובסיסיות המורכבות בעיקר מאותיות בשני 
צבעים. 

buff להסיר גרפיטי באמצעות צביעה עליו. 
burner יצירת גרפיטי מורכבת, מלאכת מחשבת. 

cap הפקק המחורר המותקן בראש פחית התרסיס וקובע את רוחבו של פס הצבע. את הראשים 
אפשר להחליף בהתאם לתוצאה הרצויה לכותב הגרפיטי. 

character יצור או טיפוס מצויר, בהשראת ציורי קומיקס, המשולב לעתים ביצירת גרפיטי. 
crew חבורה של כותבי גרפיטי שנוהגים לצייר יחד. שמותיהן של קבוצות גרפיטי מורכבים בדרך 

.Beyond Your Imagination - BYI כלל משלוש אותיות, כמו למשל הצוות מברוקלין
get up “להעלות” את שמך או יצירותיך לשטח ציבורי כלשהו. 

go over לכתוב או לצייר על עבודתו של אמן גרפיטי אחר.  
graffiti אותיות או ציורים שנעשים ללא רשות בשטחים ציבוריים. 

handstyle הסגנון המייחד את כותב הגרפיטי. 
installation מיצב – סגנון לא טיפוסי אבל צומח ומתפתח של אמנות רחוב, המתאפיין בפסלים 

ובאובייקטים תלת ממדיים. mosaics למשל עשוי משיבוץ של אריחים. 
hit לחתום במהירות על משטחים אקראיים. 

Kill לעלות בקביעות עם יצירות מובחרות. 
king אמן גרפיטי מדופלם ומוערך. 

paste up עבודת אמנות שעשויה על נייר או קרטון ומודבקת לקיר בדבק. 
piece יצירת אמנות של כותב גרפיטי. המונח מתייחס בדרך כלל ליצירת אמנות שהושלמה, ובמקורו 

הוא קיצור לסוּפרלטיב masterpiece – יצירת מופת. 
post graffiti המגוון המתרחב והולך של סגנונות ואמצעי ביטוי שהופיעו ברחובות מאז עלייתו 

של הגרפיטי המודרני.
stencil graffiti דימויים שנחתכו מקרטון או מכל חומר דק אחר ואפשר לשכפלם בקלות בכל 
מקום באמצעות שימוש בתרסיסי צבע. לעתים נעשה שימוש בכמה שכבות של שבלונות כדי ליצור 

עיצובים מורכבים יותר. 
קיר,  מציורי  בעיקר  ומורכבת  ציבוריים  אמנות שמופיעה במקומות   – רחוב  אמנות   street art
הדבקות קמח, מדבקות, מיצבים וכרזות. בדומה לגרפיטי, גם כאן מדובר בדרך כלל באמנות לא 

חוקית, שהתפתחה אחרי שהגרפיטי כבר חולל את השפעתו הראשונית. 
street art sticker סטיקר – מדבקה שנעשתה במיוחד להדבקה ברחוב. רבים מן הכותבים 

המבצעים יצירות גדולות יוצרים גם מדבקות .
tag חתימה – צורת הגרפיטי הפשוטה ביותר. זו חתימתו הבסיסית של כותב הגרפיטי, לעתים היא 

מורכבת משתיים-שלוש אותיות בלבד. 



throw-up יצירת גרפיטי שבוצעה במהירות והיא מורכבת מעט יותר מחתימה. 
toy כותב גרפיטי טירון, לא מקצועי. “ילד” בעברית.

urban intervention גרפיטי או אמנות רחוב שנעשים בלא אישור רשמי ונועדו לעורר תגובה 
בצופה. 

wheatpaste כרזה או יצירת אמנות המוצמדת למשטח באמצעות דבק נוזלי תוצרת בית, שעשוי 
בדרך כלל מקמח ומים. 

wild style סגנון פרוע – סגנון מורכב של גרפיטי עם אותיות וחיצים המשתלבים זה בזה, במקרים 
רבים צבעוני וקשה לקריאה. 

vandal כותב שפוגע ברכוש פרטי בדרך לא אמנותית )למשל חותם על דלתות בתים(. 
writer אמן גרפיטי. 





11 Tel Aviv (Dede)
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13 Tel Aviv (MImi the Clown), Right: Tel Aviv (Dede)
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15 Jerusalem (Tzlil Tsemet), Right: Jerusalem (Tzlil Tsemet)
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17 Herzlia (Pilo), Right: Herzlia
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19 Jerusalem (Vered Hadad), Right: Tel Aviv (Dede)
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21 Jerusalem (Yehudit Eizenberg), Right: Tel Aviv (R) 
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23 Tel Aviv (Noam), Right: Tel Aviv (K8)
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25 Tel Aviv, Right: Tel Aviv (Dede)
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27 Tel Aviv (Dede), Right: Tel Aviv (Dede)



28



29 Jerusalem (Itamar Paloge), Right: Jerusalem (JR)
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31 Jerusalem (Lena Zaidel), Right: Jerusalem (Tania Walter)
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33 Jerusalem, Right: Jerusalem (Tania Walter)
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35 Tel Aviv (Mimi the Clown), Right: Tel Aviv (Relish)
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37 Tel Aviv (Klone), Right: Tel Aviv (Klone)
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39 Tel Aviv (C215), Right: Haifa (Tant)
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41 Tel Aviv (Dede), Right: Tel Aviv (Dede)
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43 Tel Aviv (Jack TML, Ame 72), Right: Kfar Saba (Urbanic panic)
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45 Haifa (Broken Fingaz), Right: Afula (Remo)
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47 Tel Aviv (Mr. Dimaggio), Right: Tel Aviv (Ame 72)
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49 Tel Aviv (Herakut), Right: Tel Aviv (Herakut)
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51 Tel Aviv (Herakut, Can 2, Suiko), Right: Tel Aviv (Herakut)
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53 Tel Aviv (Zero Cents), Right: Kfar Saba (Urbanic panic)
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55 Tel Aviv (Lars), Right: Tel Aviv (Lars)
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57 Tel Aviv (Yogil), Right: Tel Aviv (Yogil)
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59 Jerusalem (Yuda Braun), Right: Jerusalem (Yuda Braun)
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61 Tel Aviv (Latzi), Right: Tel Aviv
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63 Tel Aviv (Mr. Dimaggio, Foma), Right: Tel Aviv (Mr. Dimaggio)
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65 Tel Aviv (Foma), Right: Jerusalem (Shlomit Sauer)
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67 Tel Aviv (Jam Free, Tuna, The Drip Up), Right: Tel Aviv (Est)
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69 Tel Aviv (Klone), Right: Tel Aviv (Klone)
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71 Tel Aviv (Inspire), Right: Tel Aviv (Inspire)
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73 Jerusalem, Right: Jerusalem
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75 Tel Aviv (Sonic Boom), Right: Tel Aviv (Teran, Klone, Merk, Robat, Zero Cents)
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77 Tel Aviv, Right: Tel Aviv (Adi Sened)
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79 Tel Aviv (Know Hope), Right: Tel Aviv (Foma)
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81 Tel Aviv (Latzi), Right: Tel Aviv (Zero Cents)
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83 Tel Aviv, Right: Tel Aviv (Dede)
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85 Tel Aviv (Ame 72), Right: Tel Aviv (Dede)
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87 Tel Aviv (Know Hope), Right: Tel Aviv
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89 Haifa (Broken Fingaz), Right: Tel Aviv (Mr. Dimaggio)
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91 Tel Aviv (Shorty), Right: Tel Aviv (K74)
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93 Tel Aviv (Adi Sened), Right: Tel Aviv (Adi Sened)
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95 Tel Aviv (Klone), Right: Haifa (Broken Fingaz)
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97 Sderot (Fuse [AFK]), Right: Tel Aviv (Adi Sened)



98



99 Jerusalem, Right: Tel Aviv (Nesca)
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101 Nazareth, Right: Tel Aviv
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103 Jerusalem (Jack TML), Right: Jerusalem (Signer)



104Tel Aviv



Street art sticker a sticker created expressly for the purpose of getting 
up in the streets.
Tag the simplest form of graffiti. It is the graffiti writer’s fundamental 
signature, often made up of as few as two to three letters. 
Throw-up a graffiti piece done quickly that is somewhat more elaborate 
than a tag.
Toy an unskilled aspiring graffiti writer.
Urban intervention any kind of graffiti and street art that is done 
without official permission and is designed to elicit a response in the 
viewer. 
Vandal a writer who violates private property in an inartistic manner. 
Wheatpaste a poster or artwork applied to a surface with a liquid adhesive 
generally made at home with flour and water. 
Wild style a complex style of graffiti writing with interlocking letters and 
arrows, often colorful and difficult to read. 
Writer a graffiti artist. 



Graffiti and Street Art Terms
Lois Stavsky

Black book a book used by graffiti writers to sketch, create pieces and to 
collect tags and writings from other graffiti artists.
Bomb to quickly cover a surface with tags and simple, basic pieces 
consisting mainly of letters and two colors. 
Buff to remove graffiti by painting over it.
Burner a complex, skillful work of graffiti.
Cap the nozzle on the spray can that determines the width of the spray.
Character a comic-inspired figure that is sometimes incorporated into a 
graffiti piece.
Crew a group of graffiti writers who paint together. The names of crews 
generally consist of three letters.
Get up to get your name or artwork up on any public space.
Go over to write or paint over another writer’s work. 
Graffiti unauthorized markings consisting of letters or drawings on public 
spaces.
Handstyle one’s particular style of writing.
Installation an atypical, but emergent and evolving, genre of street art 
characterized by sculptures and 3D objects.
Hit to quickly tag any surface.
Kill to get up regularly with first-rate pieces.
King an accomplished respected graffiti artist.
Paste-up artwork created on a piece of paper or cardboard that is 
affixed to a wall with paste.
Piece a graffiti writer’s artwork. The term generally refers to a work of 
art far more complex than a bomb or throw-up.
Post graffiti the constantly evolving range of styles and media of 
expression that have surfaced on the streets since the emergence of 
modern-day graffiti.
Stencil graffiti images that have been cut out on cardboard or any thin 
material that can be reproduced easily anywhere by anyone using spraypaint. 
Sometimes multiple layers of stencils are used to create complex images.
Street art art that appears in public places consisting mainly of murals, 
wheatpastes, stickers, installations and posters. Although often unsanctioned 
like graffiti, it developed after graffiti had made its initial impact.



almost always engrossing, it is rooted in both the graffiti of the late 70’s 
and the global street art movement that continues to evolve from it. 
Yet Israeli street art has emerged as a distinct genre, embracing 
traditional elements of graffiti while expanding its boundaries within 
a country with undefined boundaries. In form and content, its images 
challenge any notion of conventional urban art, as they reflect a society 
and culture that fuses many and where so many literally live ”on the 
edge.“ The trauma of decades of wars coupled by an all-pervading anxiety 
regarding the future is ever present.
Klone’s eerily unsettling creatures, Zero Cents’ distorted ambiguous 
figures, Know Hope’s forlorn, seemingly lost, iconic character and Broken 
Fingaz’ beguiling visual compositions were all conceived and born in 
Israel. Although they have begun to travel the world on walls and in 
galleries, their temperaments and dispositions remain distinctly Israeli.  
Generally void of social and political commentary, they are informed by an 
angst that has been inherent to Israel since its inception, along with an 
increasing awareness of the absurd.   
Psychologically and politically charged, Israeli stencil art ranges from stark 
statements – expressing a range of religious, cultural and national views 
- to subtle, even sublime, images illuminating the unconscious. Though 
visually minimalistic, its impact can be intense. The distressed texture of so 
many of Israel’s walls, marked by centuries of turbulence, further infuses 
the images – particularly the stencils – with a disquieting aura.
Street art is here to stay. Its illegal nature makes it largely unacceptable 
and certainly suspect to the general public. But that is precisely its appeal. 
It does not ask for your approval. But it does demand your attention – by 
occupying a public space for which there is no admission fee. And in doing 
so, it has attracted aficionados throughout the globe.
Leora Cheshin’s photos are the perfect tribute to this visually arresting 
ephemeral art form.



Left to right:
Zero Cents, Klone, Know Hope
Shepard Fairey, Banksy, Broken Fingaz



At about the same time graffiti was exploding in the U.S., stencil art was 
increasingly becoming part of the French urban landscape. It was, in fact, 
his failed attempt at traditional graffiti that led Blek le Rat, the father 
of modern stencil art, to create images of rats that began to swarm the 
streets of Paris. Soon, such artists as Jef Aérosol, Jérôme Mesnager, Nemo 
and Miss. Tic started to stencil the walls of Paris and its surrounding 
environs with beguiling images. 
Advancing graffiti beyond its traditional level, they have paved the way 
for modern stencil artists such as Banksy and Shepard Fairey, who have 
achieved iconic status within the street art scene and beyond, using 
stencils as their principal means of expression. The stencil has, in fact, 
become the chosen mode of expression for artists worldwide. Because 
it is an inexpensive way of making a mark that can easily be repeated, it 
is particularly favored among the street artists in many Latin American 
countries committed to making political statements, especially within 
university campuses and their surrounding districts.   
Among the contemporary stencil artists whose work reflects a sophis-
ticated use of multiple stencil layers is C215. Based in a small town outside 
of Paris, C215 has traveled the world gracing public surfaces with masterful 
stencils that pay homage to the people he meets. 
Stencils, stickers, paste-ups, wheat pastes and mosaics, along with 
sophisticated, complex pieces – inspired by the graffiti that emerged over 
30 years ago – are now found throughout our planet. Its practitioners are 
no longer solely Barrio youth from the projects, but wealthy suburban 
kids – skateboards in hand – infiltrating the city’s so-called hip spaces. 
Often initially marking their territories with tags and bombs, some go on 
to create pieces that shape not only street art and Madison Avenue, but 
the gallery and museum circuit as well. 
What some thought might be a passing trend has impacted millions from 
graphic designers to artists with MFA’s from prestigious art schools. 
Modern graffiti can no longer be viewed as a populist movement, as 
images now find their way into Sotheby auction catalogs. In its scope and 
influence, graffiti is unsurpassed as a modern phenomenon impacting 
design from toys to fashions to industrial products.  
The street art on the walls of Israel’s major cities ranges from the simple 
single-layer stencils to shrewdly sophisticated murals created by crews 
that include artists from places outside Israel. Sometimes frightening, 
occasionally poignant, often entertaining, frequently provocative and 



Graffiti and Beyond: 
The Evolving Urban Landscape from the Bronx to Tel Aviv 
Lois Stavsky

In the late 70’s a new art movement emerged in the most unlikely place - 
the gritty streets and subways of New York City’s most forsaken borough, 
the Bronx. With raw talent, fearless energy, and spray cans in hand, the 
first modern graffiti artists transformed their urban landscape into a 
mesmerizing, free, always-open museum. Characterized by bold colors, 
swerving curves, and assertive angles, the pieces they created back in the day 
paved the way to today’s modern street art movement. 
It was a revolution and an evolution. The revolution took place in the inner 
cities throughout the U.S. as youth voiced a desperate call for identity, 
recognition and ownership of public space. Its evolution is never ending 
throughout the globe where it is now a mainstay of galleries, art expos, 
museums and mass media. Its impact is regarded as so significant that it has 
become the subject of urban studies courses throughout the Western world.

Left to right:
Blek le Rat, JérÔme Mesnager, Nemo
C215, Miss. Tic, Jef Aérosol

Lois Stavsky is an educator, curator 
and writer with a particular passion 
for global street art. Based in NYC, 
she frequently visits Israel. 
She has recently contributed to: 
Stickers: Stuck-Up Piece of Crap: 
From Punk Rock to Contemporary 
Art, Rizzoli, 2010; C215: Community 
Service, Criteres, 2011 and Graffiti: 
365, Abrams Books, 2011.  
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