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We Think Alone är ett projekt av Miranda July, och är skapat för Magasin 3:s utställning On the 
Tip of My Tongue, curerad av Richard Julin och Tessa Praun. Projektet existerar bara i din inkorg, 
dit en tematisk sammanställning av tio e-brev skickas varje måndag, från 1 juli till 11 november 
2013.  
 
Medverkande: Kareem Abdul-Jabbar, Lena Dunham, Kirsten Dunst, Sheila Heti, 
Etgar Keret, Kate och Laura Mulleavy, Catherine Opie, Lee Smolin och Danh Vo. 
 
”WE THINK ALONE har gett mig en ursäkt att läsa mina vänners e-post och e-post till människor 
som jag önskar vore mina vänner…Inget av dessa e-brev var ursprungligen avsedda att läsas av 
mig (än mindre av dig*)… Det privata, hur vi hanterar det, förändras.” 
(Läs hela citatet på http://wethinkalone.com/about/) 
 
– Miranda July 
*Alla e-brev skrevs innan projektet började. 
 
On the Tip of My Tongue 
Magasin 3 Stockholm Konsthall 
Öppnar: 1 jul i, 8 aug, 13 sep 
 
On the Tip of My Tongue är lika mycket en serie händelser och unika projekt som en utställning i 
vanlig bemärkelse. De valda konstverken pekar bort från själva utställningsplatsen, mot andra 
virtuella eller parallella existenser och upplevelser. Tanken är att aktivt undersöka strukturerna som 



omger den vanliga utställningssituationen och medvetet låta konstverken styra. Projektet strävar 
efter att framkalla situationer och upplevelser som ligger ”precis utom räckhåll”, att skapa möten 
som fortsätter att växa – i tanken och genom samtal – långt efter det att den faktiska händelsen har 
upphört. 
 
Curatorer: 
Richard Julin är biträdande museichef och chefsintendent på Magasin 3. 
Tessa Praun är intendent på Magasin 3. 
 
Miranda July (USA) är filmskapare, konstnär och författare. Hon bor i Los Angeles. Hennes verk 
har visats på platser som Museum of Modern Art, Guggenheim Museum och på två 
Whitneybiennaler. Julys konst inkluderar den deltagande webbplatsen 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 medverkade i filmerna Me and You and Everyone We Know (2005), som 
vann Guldkameran 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. Den har också har getts ut i svensk översättning, Ingen 
hör hemma här mer än du (sv. övers. Barbro Lagergren, Alfabeta, 2008). Miranda Julys senaste 
bok heter It Chooses You (McSweeney’s, 2011). Hon skriver för närvarande på en roman. 
 
Medverkande i We Think Alone: 
Kareem Abdul-Jabbar är en amerikansk författare och filmskapare. Han är också f.d. 
basketspelare och innehar poängrekordet i den amerikanska basketligan NBA.  
Lena Dunham är en amerikansk filmskapare, författare och skådespelare. Den tredje säsongen av 
hennes HBO-serie, Girls, börjar sändas nästa år.  
Kirsten Dunst är en amerikansk skådespelare. För sin roll i Melancholia vann hon Guldpalmen för 
Bästa kvinnliga skådespelare på filmfestivalen i Cannes 2011. 
Sheila Heti är en kanadensisk författare. Hennes senaste bok, How Should a Person Be?, 
utnämndes i Time Magazine till ”en av de mest omtalade böckerna 2012”.  
Etgar Keret är en israelisk författare och filmskapare och har mottagit den franska Arts et des 
Lettres-ordens Chevalier Medallion. Två av hans böcker finns utgivna på svenska, Åtta procent av 
ingenting och Goda intentioner (sv. övers. Kristian Wikström, Bastion 2008 resp. 2009). 
Kate och Laura Mulleavy är amerikanska mode- och kostymdesigners. 2005 grundade 
systrarna Mulleavy klädmärket Rodarte. 
Catherine Opie är en amerikansk fotograf och konstprofessor vid University of California, Los 
Angeles. 2013 mottog hon Julius Shulman-institutets utmärkelse Excellence in Photography Award. 
Lee Smolin är en kanadensisk-amerikansk fysiker. Tidigare i år publicerades hans senast bok Time 
Reborn: From the Crisis in Physics to The Future of the Universe. En av hans böcker finns utgiven på 
svenska, Tre vägar till kvantgravitation (sv. övers. Hans-Uno Bengtsson, Natur och Kultur, 2003). 
Danh Vo är en dansk-vietnamesisk konstnär och den senaste vinnaren av Hugo Boss Prize. För 
närvarande har han en separatutställning på Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris och deltar i 
årets Venedigbiennal. 

 
För mer information, kontakta:  
Lisa Boström, kommunikationsansvarig 
bostrom@magasin3.com, tel. 08-545 680 58, mob. 070-772 87 22  
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115 56 Stockholm  
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