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John Phillip Abbott
Wishing Like a Mountain

Albert Baronian en Renos Xippas hebben het genoegen u de eerste solotentoonstelling 
van John Phillip Abbott in de galerie te mogen voorstellen. 

John Phillip Abbott werd in 1975 geboren in Wausau, Wisconsin. Hij woont en werkt 
in Albuquerque, New Mexico. 
 
John Phillip Abbott verkent in zijn schilderijen de complexe relatie tussen woord en 
beeld, waarbij de grens tussen beide vervaagt. Woorden en woordgroepen geven 
structuur aan zijn composities, als een soort raster. Ze functioneren veeleer als beelden 
dan als loutere begrippen. Die woorden, die hij meestal met behulp van spuitbussen 
op het doek zet, verkennen verschillende semantische velden, in een kalligrafisch 
vocabulaire dat bestaat uit geometrische elementen. De kunstenaar haalt zijn 
inspiratie uit persoonlijke ervaringen en herinneringen. De keuze van de woorden doet 
daarom denken aan een dagboek. Tegelijk wordt de toeschouwer uitgenodigd om ze te 
beschouwen als universele beelden en ideeën.

Het schilderen van woorden waarmee hij een gevoelsmatige band heeft, is voor John 
Phillip Abbott een manier om herinneringen vast te leggen, maar ook om los te 
komen van de oorspronkelijke betekenis van de woorden en er nieuwe betekenissen 
aan te geven. De woorden kunnen bijvoorbeeld hulde brengen aan mensen die hem 
hebben geïnspireerd (van baseballspeler Freddy Lynn tot zangeres Odetta). Ze kunnen 
een poëtische waarde hebben, maar ook een maatschappelijk-politieke, zoals de 
schilderijenreeks Holy, die verwijst naar de Amerikaanse dichter Allen Ginsberg. 

John Philip Abbott experimenteert voortdurend met een waaier aan technieken. Hij 
combineert penseel en spuitbus, sjablonen en afplaktape, werkt zowel op geprepareerd 
als op onbewerkt doek, vindt de conventionele manieren van schilderen voortdurend 
opnieuw uit en introduceert onverwachte verschuivingen tussen zijn picturale 
bedoelingen en het toeval van het schilderproces.

Voor dat toeval en voor het onverwachte waartoe de gebruikte middelen en materialen 
kunnen leiden, laat Abbott veel ruimte. Hij beschouwt het schilderproces veeleer 
als een experiment op zich dan als een eindresultaat. In die zin leunt hij aan bij de 
visie van Jackson Pollock en de Amerikaanse abstracte kunstenaars, alsook bij de 
performancekunst, waar het moment van het creëren belangrijker is dan het finale 
product. 
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Dankzij het werk van Robert Delford Brown ontdekt Abbott op 22-jarige leeftijd de 
performancekunst. Hij neemt deel aan een van diens performances en maakt kennis 
met de happenings van kunstenaar Allan Kaprow.  

Na die ontmoeting trekt hij naar New Mexico, waar hij performance, beeldhouwen 
en schilderkunst studeert. Hoewel hij zich in eerste instantie toelegt op traditionele 
verftechnieken, ervaart hij het werken met spuitbussen als een vorm van performance. 

“Ik denk dat spuitverf, als medium, zich van nature leent voor performancekunst, 
vanwege de snelheid waarmee ze wordt aangebracht en, voor mij althans, het 
onvermogen om ze onder controle te houden. Werken met spuitbussen is een erg 
fysieke bezigheid.”

John Phillip Abbott vindt inspiratie in poëzie, die hij door toedoen van zijn moeder 
al op jonge leeftijd begint te lezen. Hij wordt vooral geraakt door de humoristische, 
geïllustreerde gedichten van Shel Silverstein, een humor die ook in zijn eigen werk terug 
te vinden is, maar evengoed door de 19de-eeuwse dichters Henry David Thoreau en 
Ralph Waldo Emerson. Het is poëzie die ervoor zorgt dat hij woorden en schilderkunst 
met elkaar gaat vermengen. 

De reeks Holy is een ode aan het gedicht Howl van de Amerikaanse Allen Ginsberg, 
icoon van de Beat Generation uit de jaren 1960. In die tekst pleit Ginsberg voor 
persoonlijke vrijheid door het breken met sociale normen en codes. “The world is Holy! 
Everything is Holy!” [De wereld is heilig! Alles is heilig!]. 

De titel van de tentoonstelling, Wishing Like a Mountain, verwijst naar een album 
van de Texaanse groep Poi Dog Pondering uit 1990. De songs op die plaat worden 
gekenmerkt door zorgeloosheid, vrijheid en openheid naar de wereld.

En dat geldt ook voor deze tentoonstelling, die hoop en optimisme wil bieden in 
onzekere tijden. 

Om het met de woorden van de kunstenaar te zeggen: “I am wishing for healing. 
Wishing like a mountain.”

--

John Phillip Abbott (geboren in 1975) woont en werkt in Albuquerque, New 
Mexico, USA. Abbott’s werk is internationaal tentoongesteld, meest recent bij 
Xippas Paris, Gleichapel (Parijs, Frankrijk), COUNTY Gallery (Palm Beach, VS), 
Bertrand Gallery (Genève, Zwitserland), Pierogi (New York, VS) en Devening 
Projects (Chicago, VS). Zijn werk was te zien in institutionele tentoonstellingen 
zoals This One’s Optimistic: Pincusion in het New Britain Museum of American Art 
in New Britain (curated door Cary Smith). In januari 2020 verscheen zijn werk in 
artpress in een artikel geschreven door de Franse kunstcritica Catherine Millet.   
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