




MIRANDA JULY
WE THINK ALONE, 2013

Miranda Julys projekt We Think Alone har skapats för 
Magasin 3 speciellt till utställningen On the Tip of My Tongue. 
Varje måndag från 1 juli till 11 november 2013 kommer de som 
har anmält sig till projektet att få en sammanställning av tjugo 
e-brev från utkorgen hos Kareem Abdul-Jabbar, Lena Dunham,  
Kirsten Dunst, Sheila Heti, Etgar Keret, Kate och Laura  
Mulleavy, Catherine Opie, Lee Smolin och Danh Vo. Varje veck-
as sammanställning handlar om särskilda teman som July har 
valt, till exempel pengar, råd eller Obama, och har som regel att 
enbart inkludera e-brev som skickades innan de medverkande 
fick kännedom om projektet. We Think Alone är ett fragmenterat 
konstverk. Det existerar bara i inkorgen hos dem som har anmält 
sig för att ta emot e-breven och inget annat arkiv finns.

E-breven spelar på vår fascination för kändiskap och vänder  
sig till vår uppfattning om privatliv. Som July beskriver det:  
”Privatlivet, konsten att ha ett privatliv, brer ut sig. Radikal själv-
exponering och klassiskt vårdad diskretion kan vara både mäk-
tig och elegant.” Julys projekt fångar ett speciellt ögonblick i vår 
tid. Alltmer utspelar sig våra liv online och social interaktion 
sker genom komplexa lager av diskretion och avslöjande. När vi 
får tillgång till e-brev från dessa välkända främlingar under en 
längre period börjar vi tycka att vi känner dem. Projektets styrka 
ligger dock i dess paradoxala natur – i vår djupt liggande vet-
skap om att denna känsla av förtrolighet kan vara helt och hållet  
illusorisk.

Miranda July (född 1974, USA) är filmskapare, konstnär och  
författare och bosatt i Los Angeles. Hennes verk har visats på 
Museum of Modern Art, Guggenheim Museum och på två 
Whitneybiennaler i New York. Julys konst inkluderar webbplat-
sen Learning To Love You More (med Harrell Fletcher), som nu 
ingår i samlingen i San Francisco Museum of Modern Art, och 
Eleven Heavy Things, en interaktiv skulpturpark som skapades 
till Venedigbiennalen 2009. July skrev, regisserade och medver-
kade i filmerna Me and You and Everyone We Know (2005), som 
vann Camera d’Or på filmfestivalen i Cannes samma år, och The 
Future (2011). Hennes skönlitterära texter har publicerats i The 
Paris Review, Harper’s Magazine och The New Yorker och hennes 
novellsamling No One Belongs Here More Than You (Scribner, 
2007) vann Frank O’Connor International Short Story Award. 
Julys senaste bok heter It Chooses You (2011) och hon skriver för 
närvarande på en roman.



STINA NORDENSTAM
TÄNK DIG EN MÄNNISKA, 2005
PÅ MUSIKFESTIVALEN WAY OUT WEST

Den årliga musikfestivalen Way Out West har blivit en av de  
viktigaste händelserna i svenskt musik- och kulturliv. Way Out 
West arrangeras i Slottsskogen i hjärtat av Göteborg och på sena-
re år visas även konstverk av inbjudna etablerade konstnärer på 
festivalområdet. I år inleddes ett samarbete med Magasin 3. Som 
del av utställningen On the Tip of My Tongue presenterade Maga-
sin 3 en ljudinstallation på festivalen (8–10 aug) med den svenska 
musikern och konstnären Stina Nordenstam. I en specialbyggd 
paviljong kunde festivalbesökarna ta en paus från konserterna  
och under en halvtimme lyssna till en pojkröst som guidar  
genom en serie berättelser varvat med musik. 

Verket Tänk dig en människa visas även på Magasin 3 under 
hösten. I linje med utställningens grundläggande idéer får verket 
liv i två olika sammanhang vid olika tillfällen på två olika platser 
i Sverige.

Mer information om Stina Nordenstam och Tänk dig en män-
niska hittar du längre fram i denna folder.

Stina Nordenstam, foto: Telegram



Kära besökare,

Välkomna till en utställning på och utanför Magasin 3. Idén för 
On the Tip of My Tongue har utställningens curatorer Richard 
Julin och Tessa Praun hämtat från personliga reflektioner. Vad 
är det som i möten av olika slag gör att man minns vissa saker,  
funderar över något, bär med sig en bild eller upplevelser – att 
man ibland omformar detta för att passa sin egen värld eller t.o.m. 
ens eget jag. Dessa möten sker nästan dagligen, en del är ganska  
banala och passerar oftast obemärkta, en del kan ha banbry-
tande kvaliteter och vissa kan ibland få oanade konsekvenser  
i ens liv.

On the Tip of My Tongue omfattar en väl selekterad grupp av 
konstnärer som alla befinner sig i olika gränsland inom den  
visuella konsten. Tino Sehgal har vi mött tidigare på Magasin 3.  
Några känner vi bättre till från andra konstformer, som film-
skaparen Miranda July och musikern Stina Nordenstam. En del 
konstnärer som Danh Vo, har aldrig tidigare visats i Sverige, eller 
ytterst sparsamt, som Pierre Bismuth och Tamara Henderson. 

Avsändaren till denna resa är Magasin 3 – vi fullföljer vår tradi-
tion att presentera det som nästan alltid utmanar gängse konven-
tioner och uppfattningar. Stort tack till alla mina medarbetare, 
alla konstnärerna – att kunna erbjuda denna tankeväckande 
presentation av några av samtidens intellektuella forskare känns 
viktigt och rätt.

David Neuman
MuseichefPierre Huyghe, Untilled, 2012, Documenta 13, Kassel



INTRODUKTION

On the Tip of My Tongue är en serie händelser och unika pro-
jekt såväl som en utställning i vanlig bemärkelse. Inspirationen 
till utställningen fick vi från att ha upplevt verket Untilled av den 
franske konstnären Pierre Huyghe i Karlsaueparken i Kassel  
under Documenta-utställningen sommaren 2012. Vi har pratat 
om det här verket nästan dagligen sedan dess, vridit och vänt på 
tankarna, ständigt kommit tillbaka till det med en känsla av att 
det inte går att uttömma, att verket har fortsatt och kanske än 
mer existerar i oss, långt efter vårt möte med det. Känslan av att 
inte riktigt kunna fånga en upplevelse, i det här fallet ett konst-
verk, helt och hållet i ord, och samtalen kring detta har gett upp-
hov till On the Tip of My Tongue.

Projektet uppstår successivt med flertalet öppningsdatum. Det 
sträcker sig över tiden genom sin egna unika koreografi av hän-
delser som äger rum på olika platser, virtuellt, ljudmässigt, inom-
hus såväl som utomhus. Det innebär att utställningen är större 
än det som kan upplevas vid ett besök på Magasin 3. Några saker 
har redan startat eller ägt rum då den del av utställningsprojektet 
som sker i Frihamnen öppnar för besökare, eller kommer att ske 
på annan plats framöver.

Miranda Julys projekt We Think Alone började 1 juli och existe-
rar i form av e-brev som skickas varje måndag fram till den 11 
november till alla som anmält att de vill uppleva verket. Projektet 
är specifikt skapat till On the Tip of My Tongue och kretsar kring 
e-brev som medium i sig, liksom kring betydelsen för det privata 
idag när sociala medier har tagit en allt större plats.

I början av augusti hade besökare på musikfestivalen Way Out 
West i Göteborg möjlighet att vid sidan om konserterna lyssna  
på Stina Nordenstams ljudinstallation Tänk dig en människa 
som del av On the Tip of My Tongue. Verket är producerat av 
Magasin 3, det ingår i vår samling och finns att uppleva hela  
hösten även hos oss i Frihamnen.

Konstverkens natur avgör hur, var och när de kan upplevas och 
på vilket sätt vi kommunicerar kring dem. De öppnar och utvid-
gar, var och ett på sitt sätt, de vanliga parametrarna för att se och 
möta konst. Från vår samling har vi även inkluderat Tino Sehgals 
This is New från 2003, där konsten sker i form av situationer som 
uppstår mellan av konstnären instruerade aktörer och besökar-
na. Sehgal skapar ramar av förutsättningar, konstruerade så att 
oväntade och alltid nya möten kan äga rum. Tamara Henderson 
undersöker sin egen tankevärld och tillståndet mellan det med-
vetna och omedvetna. Under hypnos har hon skapat designen 
till möbler som hon senare har byggt. Dessa skulpturer tillsam-
mans med en grupp 16 mm-filmer, varav två har skapats speciellt 
för utställningen, ger en förnimmelse av vad det undermedvetna 
kan vara, hur drömmar skulle kunna te sig då de tar fysisk form.  

Pierre Bismuth utforskar genom ofta lekfulla och finurliga inter-
ventioner invanda koder för hur vi uppfattar vardagliga bilder och 
händelser. Han deltar med ett verk som ingår i ett större projekt 
som fortfarande är under produktion. Danh Vos We the People 
(Detail) är ett monumentalt skulpturprojekt: en kopia av Frihets-
gudinnan i skala 1:1 uppdelad i flera hundra delar utspridda 
över världen. Idén och genomförandet är hisnande och får tan-
karna att ta sig långt bortom de vackra abstrakta koppardelarna. 



Verkets öppna och fragmentariska skepnad komplicerar och  
förstärker originalstatyns symboliska värden.

On the Tip of My Tongue präglas som helhet och i sina olika 
delar just av tankar och idéer om fragment. De valda konst- 
verken pekar bort från själva utställningsplatsen, mot andra vir-
tuella eller parallella existenser och upplevelser. Tanken är att 
aktivt undersöka de olika delarna som omger den vanliga utställ-
ningssituationen och medvetet låta konstverken styra. Som ett 
led i att utställningsprojektet har sin grund i våra samtal under 
året har vi valt att göra en utställningskatalog i ljudform istället 
för en tryckt bok. Där presenteras samtal som vi har fört med 
några av konstnärerna och vi har även bett dem bidra med egna 
inslag. Kapitlen publiceras allteftersom, på vår hemsida och  
iTunes, och ger möjlighet att följa vår tankeprocess. 

Med projektet vill vi framkalla situationer och upplevelser som 
dröjer sig kvar och som ligger ”precis utom räckhåll”, skapa  
möten som fortsätter att växa – i tanken och genom samtal – 
långt efter det att den faktiska händelsen har upphört.

Vi vill tacka alla konstnärer, Galerie Chantal Crousel i Paris och 
Marianne Torp på SMK i Köpenhamn samt ett särskilt tack till 
Pierre Huyghe.

Richard Julin och Tessa Praun
Utställningens curatorer

Pierre Huyghe, Untilled, 2012, installationsvyer Documenta 13, Kassel



TINO SEHGAL
THIS IS NEW, 2003

Tino Sehgals verk består av direkta möten mellan människor, 
som ofta uppstår genom delvis koreograferade samtal och situa-
tioner mellan aktörer och utställningsbesökare. This is New är 
ett verk som äger rum vid entrén till utställningen och involverar 
besökaren och personen bakom disken.

När publiken, precis som i de flesta av Sehgals arbeten, aktivt tar 
till sig och reagerar på mötet skapas en unik och öppen form där 
publiken blir del av konstverket. This is New utspelar sig i den 
slutna sfären mellan två människor, ett utrymme som både inten-
sivt och intimt förtätas av verket. Genom att verket renodlas till 
en till synes enkel vardaglig interaktion skapas ett transformativt 
rum där betydelsen kan ta nya och oväntade riktningar. This is 
New ingick i Sehgals separatutställning på Magasin 3, 2008, och 
är del av samlingen.

Tino Sehgal, född 1976, är en brittisk-tysk konstnär baserad  
i Berlin. Förra året gjorde han verken These Associations, på 
uppdrag av Unilever Series till Turbinhallen, Tate Modern i  
London samt This Variation till Documenta 13 i Kassel. Hans 
senare utställningar inkluderar Museum für Moderne Kunst, 
Frankfurt, Tyskland (2011), och Guggenheim Museum, New 
York, USA (2010). I år tilldelades han guldlejonet för bästa 
konstnär på Venedigbiennalens internationella utställning The 
Encyclopedic Palace. Tino Sehgal är nominerad till Turnerpriset 
2013.

Tino Sehgal, This is New, 2003, Samling Magasin 3



PIERRE BISMUTH

Brysselbaserade Pierre Bismuths (född 1963) arbete omfattar  
installation, collage, fotografi, film och text. I sitt arbete försöker 
Bismuth vidga och anpassa konceptkonstens kritiska potential 
till vår samtid. Han intresserar sig för vårt förhållande till bilder 
och händelser. Genom ofta lekfulla interventioner utforskar han 
invanda koder för hur vi uppfattar vardagliga bilder och händel-
ser, och saboterar ofta betydelsen av de kulturella produkter som 
vi konfronteras med. 

2005 vann Pierre Bismuth en Oscar tillsammans med Michel 
Gondry och Charlie Kaufman för bästa originalmanus till  
filmen Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bismuths verk har 
nyligen visats i utställningar på bl.a. Witte de With, Rotterdam; 
New Museum, New York; Centre Georges Pompidou, Paris/ 
Metz; Castello di Rivoli, Turin; M HKA, Antwerp; samt på  
Lyonbiennalen.

Pierre Bismuth deltar i utställningen On the Tip of My Tongue 
med ett verk som ingår i ett större projekt som fortfarande  
är under produktion. Information om det här projektet är för 
närvarande inte tillgänglig. Verket som visas ingår i Magasin 3:s 
samling.  



TAMARA HENDERSON

Filmer 
16 mm färgfilm med optiskt ljud

Neon Figure, 2013. Längd: 2,55 min
Ljud i samarbete med Julia Feyrer

Accent Grave on Ananas, 2013. Längd: 2,44 min
Ljud: Dan Riley

Three Pockets di O Getti, 2013. Längd: 2,25 min
I samarbete med Tiziana La Melia
Ljud i samarbete med Julian Hou och Johan Björk

Pineapple Interiors, 2013
Munblåsta drickskärl, edition om 12, varav 6 visas här
Glasblåsare: Cailey Buye och Sonja Labrie

Pacific Peace Chair (Vancouver), 2013
Trä, stoppning, textil

Prumelan 46 (Utrecht), 2011
Stål, papper, färg, stoppning, trä 

October 17 (Stockholm), 2011 
Läder, stålrör, färg, björkträ 

Paradise Chair (Newfoundland), 2011
Betong, björkträ

Kressengarten Chair (Nuremberg), 2013
Trä, textilier, stål, spegel, gips 

Portland Estates Sloopy (Halifax), 2013
Duk, färg, sand, trä

Tack till The Canada Council for the Arts and New Brunswick Arts Board.

I Tamara Hendersons säregna värld balanserar verkligheten 
på gränsen till det undermedvetna. I hennes skulpturala objekt 
och 16 mm-filmer manipuleras och animeras vardagsföremål 
såsom kärl och stolar så att de utför funktioner som, samtidigt 
som de har sitt ursprung i det vardagliga, tycks stiga upp ur det 
undermedvetna. I ett pågående projekt låter Henderson hypno-
tisera sig runtom i världen, varje gång designar hon en stol under  
hypnosen. Efteråt överför hon stolen till ett verkligt objekt och 
stolarna bär namn efter staden där hon blev hypnotiserad.

I Hendersons filmer får objekten ett egendomligt liv genom hen-
nes iscensättningar, både som konst och vardagsföremål, och 
som produkter av vårt undermedvetna. I en för utställningen 
nygjord film har Henderson anlitat glasblåsare för att blåsa glas  
i urgröpta ananaser. De färdiga kärlen har alla ett individuellt  

Tamara Henderson, Pacific Peace Chair (Vancouver), 2013. Foto: Stephen Minx



Tamara Henderson, stillbilder från Three Pockets di O Getti, 2013 (vänster sida) 
och Accent Grave on Ananas, 2013.

utseende och bär på spår av deras tillkomst. I Hendersons verk är 
allting igenkännbart men ändå aningen förvridet. Verken lyfter 
fram en upplevelsenivå som löper parallellt med våra vardagsliv. 
Allt går måhända inte att greppa till fullo, men det undermed-
vetna tycks infoga sig på nytt i upplevelsen av det vardagliga, som 
därigenom får helt nya former.

Tamara Henderson, född 1982, är en kanadensisk konstnär som 
nyligen utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan i Stock-
holm. Förra året visades hennes verk på Documenta 13 i Kassel 
och på Frankfurter Kunstverein, Tyskland. Tidigare i år hade 
hon en separatutställning på Kunstverein Nürnberg, Tyskland. 
Tamara Henderson är i år nominerad till det kanadensiska priset 
Sobey Art Award.



STINA NORDENSTAM 
TÄNK DIG EN MÄNNISKA, 2005

Stina Nordenstams ljudinstallation Tänk dig en människa blan-
dar dokumentärt berättande med fiktion och musik. Den produ-
cerades speciellt för Magasin 3 och ingår i museisamlingen, men 
endast ett fåtal har hittills haft möjlighet att uppleva verket. Till 
On the Tip of My Tongue har verket installerats på två olika plat-
ser: på musikfestivalen Way Out West i Göteborg (8–10 aug) och 
på Magasin 3. Nordenstam beskriver verkets grundtanke som 
”den lite sorgkantade glädjen över att vara vid liv, och accepte-
randet av att det inte varar. Som naturen och tiden kring skol-
avslutningarna i början av sommaren: bedövande vackert, men 
utblommad och förbi nästan innan man hinner blinka.”

Sittandes i ett specialbyggt rum guidas vi av en pojkröst genom 
en serie muntliga berättelser. Allteftersom två personer återger 
viktiga och ofta traumatiska ögonblick i deras liv blir det svårt att 
peka ut exakt var den faktiska berättelsen slutar och var fiktio-
nen tar vid. På ett säreget sätt har Nordenstam skrivit om dessa 
människors berättelser och spelat in när de läser upp den nya 
versionen. Fiktionen, ibland fylld av sorg och skönhet, ibland 
ytterst absurd, blir en naturlig utvidgning av fakta. Tänk dig en 
människa visar på den kraftfulla potentialen i att göra verklighe-
ten till fiktion och väcka fiktion till liv genom att väva samman 
dem i denna enkla gest.

Stina Nordenstam, född 1969 i Stockholm, är mest känd för sin 
musik. Sedan 1991 har hon släppt sex fullängdsalbum, bl.a. And 
She Closed Her Eyes (1994), People Are Strange (1998) och The 
World Is Saved (2004). Nordenstam har också arbetat med foto-
grafi, film och radio. Hennes musik kännetecknas av en gles och 
öppen struktur där hennes ofta spröda röst ibland är mer besläk-
tad med känsligt viskande än med sång. 

Stina Nordenstam, Tänk dig en människa, 2005, ljudinstallation. Längd: 30 min. 
Samling Magasin 3. Installationsvy Magasin 3 Projekt Djurgårdsbrunn, 2005.



DANH VO 
WE THE PEOPLE (DETAIL), 2011–2013

We the People (Detail) är en fullskalig kopia av Frihetsgudinnan, 
skapad av den dansk-vietnamesiske konstnären Dahn Vo. Kon-
struerad av kopparplåt och exakt utförd efter originalet kommer 
replikan aldrig att existera som en sammansatt helhet. Alla dess 
delar – sammanlagt ungefär fyrahundra – kommer istället att  
visas som separata skulpturer på olika platser världen över.

Den ursprungliga Frihetsgudinnan skapades av den franske 
skulptören Frédéric Auguste Bartholdi, med teknisk hjälp från 
Gustave Eiffel. 1886 donerade den franska nationen statyn till 
det amerikanska folket. Den är placerad på Liberty Island vid 
inloppet till hamnen i New York och har blivit en symbol för den 
nya demokratiska nationen som har välkomnat generationer av  
immigranter som anländer till Förenta Staterna.

Titeln på Danh Vos verk, We the People (Detail), refererar till 
de tre första orden i den amerikanska konstitutionen, daterad 
17 september 1787. Genom att ställa ut den uppdelade kopian 
på olika platser utforskar Vo originalets symboliska värden –  
demokrati, frihet och jämställdhet. Med utgångspunkt i statyns 
specifika material och symboliska värde öppnar sig verket mot 
en bredare kritik som bekräftar komplexiteten i dess politiska 
och historiska betydelse. Verket utmanar också den etablerade 
uppfattningen om vad en skulptur kan och bör vara. Skulptur-
delarna är för det mesta abstrakta och kan upplevas både som 
klassisk skulptur och minimalistisk form. Vissa delar kan tydligt 
tolkas som del av en hand, fackla eller krona medan andra förblir 

helt och hållet abstrakta. We the People (Detail) är ett enormt 
åtagande och erbjuder en spännande ny upplevelse av den iko-
niska Frihetsgudinnan och understryker dess symbolik – idén 
om alla människors frihet.

Danh Vo, född 1975, är en dansk-vietnamesisk konstnär vars verk 
utgår från ready-made och funna eller omgjorda objekt. Han  
avslöjar de komplexa lagren av symboliskt värde som vi tillmäter 
sådana föremål, ofta laddade med historisk eller politisk bety-
delse, genom att omkontextualisera dem. I år har Vo ställt ut på 
såväl Solomon R. Guggenheim Museum, New York, och Marian 
Goodman Gallery, New York, som på Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris, Frankrike. Verket We the People (Detail) visas 
även på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Danmark, till 
den 31 december 2013.



We the People (Detail), 2011–13, koppar, produktionsbilder från Shanghai (detta uppslag 

och föregående sida). Courtesy the artist och Galerie Chantal Crousel.



Tyskland; Museé d’Art Moderne de la Ville de Paris, Frankri-
ke; New Museum, New York, USA; Bangkok Art and Culture  
Centre, Thailand; Kunstmuseum Innsbruck, Österrike; Center 
for Curatorial Studies, Bard College Annandale-on-Hudson, 
New York, USA; SMAK, Gent, Belgien; OCT Contemporary 
Art Terminal (OCAT), He Xiangning Art Museum, Shenzen, 
Kina samt The Renaissance Society, Chicago, USA.

DANH VO 
WE THE PEOPLE (DETAIL)
KUNGLIGA BIBLIOTEKET

Danh Vos fullskaliga kopia av Frihets-
gudinnan, We the People (Detail), existe-
rar som ett verk bestående av över fyra-
hundra delar som kan spridas över hela 
världen. Utställningen On the Tip of My 
Tongue använder uttryckligen det frag-
mentariska konceptet hos detta verk 
och fortsätter att spela på hur verket, 
vid varje givet ögonblick, existerar på många platser samtidigt.  
I en handling som utgår från verket självt har en del – när-
mare bestämt en del av statyns hår – för några månader  
framöver placerats långt ner i Kungliga Bibliotekets under- 
jordiska arkiv i Stockholm.

Här, dolt för alla bortsett från ett fåtal anställda med särskilt till-
träde till denna kontrollerade miljö, existerar skulpturfragmen-
tet i en sfär som är både avskild och samtidigt nära kopplad till 
våra liv. Verket är placerat på en plats som rymmer arkiven för 
det som är och ska bli vår officiella historia. Skulpturfragmentet 
är separerat från sin helhet, men förblir symboliskt sammanbun-
det med den ursprungliga Frihetsgudinnan, liksom till de andra  
delarna som är utspridda över världen.

We the People (Detail) har hittills visats på följande platser: 
Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Danmark; Miró Foun-
dation Barcelona, Spanien; Kunsthalle Fridericianum, Kassel, 

Skulpturdel markerad på skiss av Frihetsgudinnan (vänster sida).

Modell av Kungliga Biblioteket med dess underjordiska arkiv.



LJUDKATALOG

Ljudkatalogen är ett unikt format och speciellt sammanställd 
till On the Tip of My Tongue. Den är varken en audioguide eller 
en podcast utan innehåller inspelat material som är relaterat till 
de medverkande konstnärerna och till utställningens grundläg-
gande idéer. Kapitlen presenteras främst som samtal mellan en 
konstnär och de båda curatorerna (så kallade ”trialoger”).

Samtalen kretsar kring de teman som i vidare bemärkelse berörs 
i konstverken och utställningen som helhet. Kapitlen ges ut och 
läggs till vartefter utställningens och händelsernas gång. Man 
kan ta del av katalogen oavsett om man har upplevt konstverken 
eller inte, före eller efter. Den utökas successivt när händelser och 
samtal äger rum över tid. Katalogen bygger på det talade ordet, 
med dess pauser, rytm och tonalitet, och präglas av den kraft och 
energi som ryms i en idé eller ett konstverk, på ett sätt som skiljer 
sig från en tryckt publikation. 

Ljudkatalogen är sammanställd av Richard Julin och Tessa 
Praun, med assistans av Liv Stoltz och Nina Øverli, och produ-
cerad av Jens Nielsen och Tomas Rajnai.

Katalogen kan laddas ner på www.magasin3.com och iTunes.

Danh Vo för On the Tip of My Tongue, Magasin 3, 2013



KOLOFON

Utställningens curatorer: Richard Julin och Tessa Praun
Med assistans av: Nina Øverli

Museichef: David Neuman
Biträdande chef/Chefsintendent: Richard Julin
Intendent: Tessa Praun
Intendent (forskning/samling)/Chefsregistrator: Bronwyn Griffith
Intendent program och pedagogik: Sara Källström, Liv Stoltz (vik.)
Assisterande intendent: Nina Øverli
Kommunikationsansvarig: Lisa Boström
Administrativ chef: Tove Schalin
Administratör: Erika Magnusson, Erik Jonsson (vik.)
Assistent till David Neuman: Katja Finkel
Chefstekniker: Christopher Garney (utställningar), Thomas Nordin (samlingen)
Tekniker: Tony Axelsson, Peter Wiklund
Tekniska assistenter: Lars Hedelin, Björn Kjelltoft, Disa Krosness, 
Jonatan Lennman, Lukas Nystrand von Unge
Praktikanter: Lisa Martin, Matthias Heinen
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Magasin 3 är en fristående kulturinstitution vars huvudmannaskap 
är den privatägda koncernen Proventus AB.

HÖSTEN 2013

SIOBHÁN HAPASKA  OTHERWORLDLY
28 sep 2013 – juni 2014  28 sep 2013 – juni 2014
Curator: Richard Julin  Curator: Bronwyn GriffithTamara Henderson, processbild från Accent Grave on Ananas, 2013
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