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Gary Hill  
Always Rings Twice 
 
Expositie: 16.02.2018 — 13.05.2018  
Opening: Vrijdag 16.02.2018, 20:00 uur 
West Museumkwartier, Lange Voorhout 34 + West, Groenewegje 136, Den Haag 
 
Gary Hill (1951, Santa Monica, USA) wordt gezien als een van de meest belangrijke 
kunstenaars van zijn generatie en werkt sinds de vroege jaren 70 op het grensgebied van 
video, geluid en mixed media. Met trots presenteert West de eerste solotentoonstelling in 
Nederlands sinds 1993. De expositie wordt voorafgegaan door het marathon interview ‘24 
Hours with Gary Hill’ tijdens de Art Week Rotterdam. 

 
In een aantal werken, zoals ‘Wall piece’ en ‘Up Against Down’, gebruikt Gary Hill zijn eigen lichaam 
om de aandacht te vestigen op de fysieke relatie tussen taal, geluid en de beperkingen van de ruimte. 
In het werk ‘The Psychedelic Gedankenexperiment’ stelt hij de uiteindelijke definitie en ontologie van 
de kunst zelf op de proef. ‘Painting with Two Balls (after Jasper Johns)’ en ‘Klein Bottle with the 
Image of Its Own Making (after Robert Morris)’ zijn hommages aan twee bekende kunstwerken 
waarbij hij elektronische media gebruikt om speelse parallelle creaties te maken. Met de reeks ‘Self 
(  ) series’ levert Hill kritiek op de ‘selfie’, de stijlfiguur van social media, door middel van camera’s in 
een gesloten circuit, die zijn geplaatst op geometrische wandobjecten die geleidelijk complexer 
worden. In elke ‘Self ( )’, wordt de kijker door de camera’s gevoed met beelden van zichzelf (terwijl hij 
naar zichzelf kijkt) die alles omvatten, behalve het gezicht. Deze bijzondere dwarsdoorsnede van zijn 
werk maakt wel duidelijk dat het oeuvre van Gary Hill, in de kern, conceptueel wordt aangestuurd 
door taal in alle mogelijke verschijningsvormen.  
 
Hill staat al lang bekend om zijn unieke combinatie van video, geluid, performance en installaties, en 
hij toont voortdurend gelaagde onderzoeken naar de fenomenologische aard van de manier waarop 
wij de wereld waarnemen, door een netwerk van visuele, auditieve en taalkundige signalen. Terwijl hij 
de cognitieve en sensorische omstandigheden die ten grondslag liggen aan onze manieren van 
communiceren bestudeert, experimenteert Hill met de fysieke en sonische eigenschappen van taal. 
Daarmee daagt hij de kijker uit om na te denken over de totstandkoming van betekenis binnen onze 
dagelijkse context, maar ook over de zeer persoonlijke poëtische ruimtes. Zijn werken worden 
gekenmerkt door experimentele, fantasierijke sprongen en conceptuele precisie. Wat zijn werkpraktijk 
onderscheidt van uitsluitend door theorie gedreven werk, is een diepgewortelde drang tot creeren die 
bijna voelbaar is. Al sinds het begin van de jaren zeventig heeft het gebruik van video, en alle latere 
elektronische media, een belangrijke rol gespeeld; hij gebruikt het medium als een formele structuur 
om de kracht van het beeld zowel te onderzoeken als te destabiliseren. Hill maakt zich zorgen over 
de visuele cultuur die steeds homogener wordt, en daarom ontwricht hij de voornamelijk 
communicatieve functie van de elektronische media door te spelen met geluid, snelheid, sequentie 
en licht, om daarmee niet alleen radicale breuken in onze waarneming te creëren, maar ook om 
nieuwe manieren te bieden om met betekenis om te gaan — of dat nu is door verhaspelen, 
accumuleren, absorberen of volledige overgave.  
 
Gary Hill is in 1951 geboren in Santa Monica, Californië, en woont en werkt in Seattle. Aanvankelijk 
was hij een beeldhouwer, maar begin jaren zeventig begon hij met geluid en video te werken en 
sindsdien heeft hij een grote hoeveelheid werken geproduceerd met zowel single-channel 
videowerken als multimedia-installaties. De drempels tussen taal en beeld, stilte en geluid, licht en 
donker, spelen in veel van de werken een hoofdrol, maar deze drempels worden door Hill niet naar 
voren gebracht als dualiteiten. Deze drempels — maar ook de leemtes tussen afwezigheid en 
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aanwezigheid, werkelijke en vastgelegde tijd, bekijken en bekeken worden — worden door Hill 
beschreven als “resonerende membranen” waardoor hij en de kijker “dicht bij elkaar komen.” 
 
24 Hours with Gary Hill 
Van vrijdag 9 februari 20:00 uur tot zaterdag 10 februari 20:00 uur gaat Gary Hill in gesprek met 
twaalf professionals uit de internationale kunstwereld: Alex Adriaansens, Catherine David, Lars 
Henrik Gass, Krist Gruijthuijsen, Gerard Hadders, Hans den Hartog Jager, Gert Hoogeveen, Jacinto 
Lageira, Philip Peters, Sandra Smets, Benjamin Weil en Mickey Yang. De dialogen zullen niet alleen 
van elkaar verschillen doordat iedere interviewer een eigen insteek zal hebben, ook zal het voor de 
kunstenaar natuurlijk een bijzondere beproeving zijn om zo lang achter elkaar over zijn werk te 
spreken. ‘24 Hours with Gary Hill’ vormt de opmaat voor de expositie en zal plaats vinden in Arminius, 
Museumpark 3 in Rotterdam tijdens de Art Rotterdam Week.  
 
Gary Hill (1951) heeft al verschillende fellowships en prijzen ontvangen, in het bijzonder de Leone d'Oro Prize for Sculpture 
tijdens de Biënnale van Venetië (1995), het prestigieuze McArthur Foundation Fellowship (1998), de Kurt-Schwiters-Preis 2000, 
de Stranger’s Genius Award (2011), en eredoctoraten van de The Academy of Fine Arts Poznan, Polen (2005) en de Cornish 
College of the Arts (2011).  
Het werk van Hill is te zien geweest op belangrijke overzichtstentoonstellingen en solo-exposities zoals MIS - Museu da 
Imagem e do Som, São Paulo, Brazilië; Fondation Cartier pour l'art contemporain en Centre Pompidou in Parijs; Whitney 
Museum of American Art, New York; San Francisco Museum of Modern Art; Guggenheim Museum SoHo, New York; Museum 
für Gegenwartskunst, Basel; Museu d'Art Contemporani, Barcelona; Kunstmuseum Wolfsburg; Fundacion Centro Cultural 
Chacao, Caracas; Museum of Contemporary Art, Taipei; Hong Kong Cultural Centre, Hong Kong Space Museum en Hong 
Kong Arts Centre en The Museum of Modern Art, New York.  
 
If you have any questions, please contact MJ Sondeijker: info@westdenhaag.nl or +31 (0)70.3925359 
 
Huis Huguetan is eigendom van Rijksvastgoedbedrijf en wordt tijdelijk beheerd door ANNA Vastgoed & Cultuur. Het programma 
van West wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag en Ministerie van OCW. .  


