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LOKALT

Inge Agnete Tarpgaard er kunsteren bag projektet Rummet imellem os.

Skabet hvor man kan skrive hemmelighederne om sig selv.

Her må du tegne og skrive på væggene
Væggene i to tomme lejligheder i boligkomplekset Tibberupparken er blevet til et
kunstværk om naboskab.
Af Thomas Bahr
t.bahr@hdnet.dk

Foto: Torben Sørensen
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ESPERGÆRDE:
Boligkomplekset Tibberupparken i
Espergærde er lige nu en stor
byggeplads, da man er igang

Hvad taler du med dine naboer om?

med at renovere lejlighederne fra top til tå. Beboerne er
genhuset rundt omkring og
rigtig mange af lejlighederne
står tomme.
Det gav perfomancekunstner Inge Agnete Tarpgaard den idé at bruge to af
de nøgne lejligheder til noget
sjovt, og til at samle beboerne, selvom de er spredt på
grund af renovationen.
Som børn lærer vi at vægge ikke er til at tegne på. Det
tager Inge Agnete Tarpgaard
sig ikke af, og derfor har hun
sammen med netværkskoordinator i Tibberupparken,
Anne-Louise Lysholm Han-

sen inviteret beboerne i Tibberupparken og omegn indenfor på Kofod Anchersvej
93 i stuen og givet dem lov
til at skrive og tegne på væggene, uden at nogen kommer
efter dem.

Kaffe og kage
Det handler om naboskab,
og på væggene står skrevet
forskellige temaer og spørgsmål, som beboerne kan svare på og udtrykke sig om
med tuscher der hænger ned
fra loftet. Hvad byder du dine naboer når du kommer
besøg? Hvilken slags nabo
er du?

På en anden væg kan beboerne hamre søm i forskellige længder ind i væggen, og
kan med sømmets længde
vise om de er tilfredse med
hvor tit de ser deres nabo.
-Det her giver beboerne
mulighed for at møde deres
naboer på en anden måde,
men det giver også anledning til at tænke over hvordan man selv er som nabo,
siger kunstner Inge Agnete
Tarpgaard.
Anne Nielsen er beboer i Tibberupparken, og hun
har skrevet på væggen. Men
hun har også fundet omtale af selv på en af væggene,

hvor der er en anden beboer,
der under temaet lyd og lugte
har skrevet: Elsker når min
nabo laver brunkål.
-Det er mig, der tit laver
brunkål. Jeg er glad for at andre sætter pris på det, siger
Anna Nielsen.

Naboernes hemmeligheder
På et af værelserne er der
bygget et skab ind i væggen,
og herinde gemmer naboernes hemmeligheder sig. Her
er de blevet bedt om at skrive
ting om dem selv, som deres
naboer ikke ved. I mellem en
masse hemmeligheder står
der: Jeg er tantriker.

Alle kan komme forbi og skrive på væggene, og gi

- En tantriker er en person, der dyrker tantrasex, og
det er ingen hemmelighed,
vi ved allesammen hvem
han er, siger Anne-Louise
Lysholm Hansen grinende.
Lejligheden på Kofod Anchers Vej 93 i stuen er åben
for alle, og man komme tirsdag til fredag mellem klokken 10 og 19, og lørdag til
mandag mellem klokken 10
og 15.
Der er fernisering den 18.
marts klokken 17, og herefter vil væggene blive revet
ned, da lejligheden skal renoveres.

