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Skovgaardsgade

RUNDGANG er en række tekstinterverntioner skabt af Tanja Nellemann Poulsen. Intervention-
erne forholder sig til Godsbanens funktion som kulturproduktionscenter og som medspiller i det 
Aarhusianske og nationale kulturliv. Hun udstille værker, der kommunikerer med omgivelserne 
på Godsbanens o�entlige arealer. Du kan låne kikkert i Gra�sk værksted. 
God fornøjelse!

TANJA NELLEMANN POULSEN
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    RUNDGANG
CIRKELTEKSTER
I 2 vinduesskakter i foyeren

GENNEMSIGTIG FOLIE 
I 1 stk. Lysskakt på tagvinduet i foyeren

GELÆNDER SKILTE 
Fra Skovgårdsgade kik op imod hovedbygnings princesse tårn (ses bedst fra lej-
ligheds siden) + fra Godsbanens gård kik op imod hovedbygnings ´princessetårn’

VEJRHANE SKILT 
Kik på Godsbanens absolute højeste punkt, 1921 skilt på toppen af hovedbyg-
ningens (brug evt kikkert)

‘AFLØBSTEKSTER’
På Nedløbsrør i gården, samt plastik pose!

‘STÆVNSKILT’
På det nybyggede øverste tagspids – på gelænderet øvers på det skrå tag

SKILT VED TRÆ
I en plante-helle på Skovgaardsgade mellem indgang 3D og indgang 3E

DOBBELTSIDET SKILT
Ved sti fra Sonnesgade hen imod Radar på Godsbanen 

VINDUESTEKST 
Skovgaardsgade 8, 4. Sal ses fra Godsbanesiden af Skovgaardsgade 
(brug kikkert)

NEONBØJET TEKST
Ved indgang 3G vendt imod Skovgaardsgade

FORBUDSSKILT
Skilt, der ligner Europarks skilte i området på en menneskeskabt sti ved indgang 
fra Carl Blochs Gade

BILL-BOARD-SKILT
I Knækket af Carl Blocks Gade og Søren Frichsvej (ved ‘familien’ af andre bill-
boards)
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