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Becoming the Image
Featuring
Jessica Mein, Joseph Montgomery, Patricia Treib

Painting - It has a dynamic definition; it is a genre laden with association, from its stylistic features to its varied mediums
and visual components. Painting is a noun that characterizes and describes a pigmented, pictorial history, always
referencing a predetermined image bank. In addition, its ‘verbial’ form has come to mean and represent a variety of
possibilities amongst emerging artists. ‘To paint’ is an open practice with permeable boundaries to its visual, theoretical,
and philosophical actions. The possibilities that are contained within today’s painterly practice stretch further than ever
before, pushing artists of the genre to challenge and consider not only their own individual techniques within the oeuvre,
but the sustainability of their images within a post-modern world.
projects | at fifteen, is proud to present its inaugural show, Becoming the Image, featuring American born, New York
based artists Joseph Montgomery and Patricia Treib and Brazilian born, Dubai based artist Jessica Mein. Working
within the genre of painting, each artist confronts the concept of image making, often through repeated structures, which
are always evolving within a series of themes and variations.
In the case of Jessica Mein, her wall-based works confront notions of the physicality and spatiality of images. She further
subverts the boundaries and hierarchies between image and the support that sustains it, namely surface and structure.
Mein’s works are rooted in her fascination with the nearly extinct and censored billboard structures and papers of Sao
Paulo, as well as the hand printed hemp bags found in dry-goods markets around Dubai; the result is an investigation of
the systems of production and distribution of images throughout the urban space.
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Joseph Montgomery’s practice suggests that most images have already been painted. His works confront the argument
that painting is a perpetual medium – thus questioning the differences and similarities between literal objects and
representations and therefore the nature of the image itself. By creating works over a period of time, accumulating traces
of painterly gestures and collaging them on top of others or by constructing wooden shims and wedge forms through
assemblage, his approach to repetition, fabrication, origin and duplication are both the fodder and result of his practice.
In the paintings of Patricia Treib, attention is given to the immaterial and ephemeral spaces in-between objects and the
embodiment of this awareness within the material means of painting. Notions of perception and shifts of focus that are
previously unknown or overlooked are brought to the foreground. Through a process of engagement with her subjectmatter and a play with multiple viewpoints repeated and transformed images are made, each one seeking to invoke a
history of previous images, whilst simultaneously laying the ground for ones to come.
Becoming the Image will be on view from the 30th October until the 15th December 2015 at Ditsa 4 in Mitcham
Noga, Jaffa - Tel Aviv. The space will be open Tuesdays through Thursdays from 12:00 until 17:00 and Fridays and
Saturdays from 11:00 until 14:00 and outside of these times by appointment only.
For information please contact Fiona Biberstein at +972 (0) 54 765 0739 or via email at fiona@at-fifteen.com
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Becoming the Image
ג׳סיקה מיין ,ג׳וזף מונטגומרי ,פטרישיה טרייב

ההגדרה לציור היא דינמית; זהו ז׳אנר עמוס באסוציאציות ,אם במאפייניו הסגנוניים ואם במגוונו המדיומלי ורכיביו הויזואליים .ציור
הוא שם עצם המאפיין ומתאר היסטוריה פיגמנטלית ופיקטוריאלית ,שמתייחסת לארסנל דימויים קבוע מראש .בנוסף ,צורתו
ה״פועלית״ מייצגת מנעד רחב של אפשרויות עבור אמנים בראשית דרכם .״לצייר״ הוא שם פועל ,המתאר פרקטיקה פתוחה
בעלת גבולות נזילים וחדירים ביחס לפעולות ויזואליות ,תיאורטיות ופילוסופיות שונות .הפעולות אשר נכללות תחת הפרקטיקה
הציורית העכשווית נרחבות יותר מאי פעם ,מה שדוחף אמנים לאתגר ולבחון מחדש לא רק את מכלול הטכניקות שלהם ,אלא גם
את תוקף את הדימויים שלהם בעולם פוסט מודרני.
 ,projects | at fifteenגאה להציג את תערוכתה השנתית הראשונה .Becoming the Image ,התערוכה כוללת עבודותיהם של
שלושה אמנים :ג׳וזף מונטגומרי ופטרישיה טרייב אמריקאיים הפועלים בניו יורק ,וג׳סיקה מיין הברזילאית ,הפועלת בדובאי.
בפועלם בתוך ז׳אנר הציור ,כל אחד מהאמנים הללו מתעמת עם פרקטיקת ייצור דימויים ,בדרך כלל בתוך מבנים חזרתיים ,אשר
תמיד מתפתחת בתוך סדרות של נושאים ווריאציות.
עבודותיה תלויות הקיר של ג׳סיקה מיין ,מתמודדות עם הפיזיקליות והמרחביות של הדימויים שלה .היא חותרת תחת הגבולות
וההיררכיות של היחסים בין הדימוי לבין מערכת התמיכה שלו ,בין פני השטח שלו לבין המבנה הפנימי שלו .שורשיי העבודה
מצויים בעניין של האמנית במבניות הנכחדת כמעט של שלטי החוצות והעיתונות המודפסת בסאו פאולו ,וכן בתיקי בד מודפסים,
הנפוצים בשווקים של סחורה יבשה בדובאי .התוצאה היא מחקר של מערכות ייצור והפצה של דימויים במרחב העירוני.
ג׳וזף מונטגומרי מציע בעבודותיו שרוב הדימויים כבר צוירו .במקביל ,העבודות מתעמתות עם הטענה שהציור הוא מדיום ניצחי.
כך הוא מטיל ספק בשוני ובדימיון בין האובייקט עצמו לייצוג שלו ,ולכן גם בטבעו של דימוי באשר הוא .באמצעות עבודות בעלות
משך ארוך ,צבירה של סימונים ומחוות ציוריות והעמסתם זה על גבי זה באופן קולאז׳י ,או באמצעות יצירת אסמבלאז׳ים מכפיסי
עץ וצורות טריזיות ,מונטגומרי תופר עמדה לגבי חזרתיות ,ייצור ,מקור ושכפול מונחים שמתניעים את תהליך העבודה ,ומופיעים
מחדש ביסוד תוצאותיו.
בציוריה של פטרישיה טרייב ,תשומת הלב נתונה לחללים הלא חומריים והאפמרליים ,שבין אובייקט לאובייקט ,וכן להתגלמותו של
עיסוק זה באמצעים החומריים של הציור .רגעים תפיסתיים ושינויי פוקוס ,המצויים בשולי הפעולה האמנותית אם בכלל ,מובאים
עתה לקדמת הבמה .דרך התקשרות עם הנושאים שלה ,ובאמצעות ריבוי נקודות מבט ,שחוזרות על עצמן ועוברות טרנספורמציה
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נוצרים דימויים ,אשר כל אחד מהם מבקש להציף היסטוריה של דימויים שקדמו לו ,ובה בעת לפתוח פתח להיווצרותם של
דימויים חדשים.
התערוכה תציג מה  30באוקטובר ועד ה  15לדצמבר ברח׳ דיצה  ,4מתחם נגה ,יפו תל אביב .החלל יהיה פתוח בימי שלישי
חמישי  ,12:00-17:00ובימי שישי ושבת  ,11:00-14:00או בתיאום מראש.
למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם פיונה ביברשטיין בטל׳  054-7650739או באימייל fiona@at-fifteen.com
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