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Dette er en PLUS-artikel kun for abonnenter 

Australier Luke Conroy og hollænder Anne Fehres er kommet til byen med 

deres projekt "News from home", hvor de laver collagekunst i postkort-

format om Viborg-historier. 

International kunstnerduo laver 
postkort fra Viborg 

Luke Conroy, 29, og Anne Fehres, 31, bruger seks uger i byen på at skabe kunstneriske og "ægte" 

postkort fra Viborg. Foto: Morten Dueholm 
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Viborg: En australier og en hollænder m¯dte hinanden til en kunstfestival i 

Japan. 

Det kunne lyde som begyndelsen på en vittighed, men det er faktisk 

begyndelsen på en kunstnerduo, der den 9. august indfandt sig i Viborg med 

projektet "News from home" (Nyheder hjemmefra). 

Mellem det m¯de og ankomsten til vores jyske by sidste måned er der 

blevet udvekslet og udviklet idéer, rejst tusindvis af kilometer og taget 

tonsvis af fotografier. Og i disse dage er parret travlt optaget af at 

færdigg¯re sine værker, så de står klar til den 19. september, hvor studiet 

åbnes for nysgerrige bes¯gende. 

Men lad os begynde fra starten. 

RIDDERGADE AIR 

INFOMEDIA Min side LOG UD KLUB VIBORG LÆÆÆÆS E-AVISEN 
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Anne Fehres fortæller, at hun og Luke Conroy har været rigtig glade for den hjælp, de har fået af 

Viborg Kunsthal til at blive sat i forbindelse med folk i byen. Og at alle de har m¯dt har været enormt 

åbne og hjælpsomme. "Nogle gav os rundvisninger, og nogle inviterede os hjem eller på en tur i 

skoven. Det sker ikke alle steder," siger hun. 

Efter to ugers research samler Anne Fehres og Luke Conroy deres idéer på en tavle og diskuterer 

derfra, hvilke historier de f¯ler for, og hvilke der vil fungere visuelt. 

Idééééen kom med posten 

Luke Conroy er 29 år. Han er fra Tasmanien i Australien og har læst 

sociologi, kunst og medier. 

Anne Fehres er 31 år og fra Haag i Holland. Hun er uddannet i kunsten at 

skabe film og i særdeleshed dokumentarfilm. 

De to kunstnere udvekslede idéer, da de m¯dtes til kunstfestivalen i Japan i 

2016 og besluttede at ville lave et projekt sammen. 

- Vi sendte postkort frem og tilbage til hinanden, og det blev begyndelsen på

projektet, siger Luke Conroy og uddyber: 

- Postkort er altid disse stereotype og ikoniske billeder, men også lidt 

overfladiske. Så derfor blev idéen at skabe postkort, som var lidt mere 

realistiske. Nogle gange bliver det også kontroversielt eller rodet, men 

pointen er, at det er mere ærlige beskrivelser af steder. 

"Riddergade AIR" er Viborg Kunsthals residency-program 

Programmet begyndte i 2015 

Kunstnere i programmet får bolig og værkstedsfaciliteter stillet til rådighed 



"Vores arbejde er meget personligt," siger Luke Conroy og fortæller, at projektet på trods af at handle 

om byer, har en stor del af ham og Anne Fehres i sig. 

Europa rundt 

Fælles for Luke Conroy og Anne Fehres er deres kunstneriske baggrund og 

store nysgerrighed over for mennesker og deres historier. Idéen blev derfor 

at rejse rundt til forskellige europæiske byer og skabe "ægte" postkort i 

2019. 

Duoen ans¯gte om kunstner-ophold i flere byer og fik tilbud fra mange. Til 

sidst blev planen for året Berlin i Tyskland, Haag i Holland, Kärsämäki i 

Finland, Petrozavodsk i Rusland, Viborg i Danmark og til sidst Reykjavik i 

Island. 

- Så det her er vores femte ophold med samme projekt. Det kan tilpasses 

mange forskellige steder, siger Luke Conroy. 

Projekt udvikler og æææændrer sig 

Kunstnerne havde et par idéer, da de ankom til deres f¯rste ophold i Berlin. 

- Vi havde tænkt at tage fotografier, måske lidt video. Men så skete der det, 

at vi fandt de her rigtigt interessante historier, som var svære at fortælle i 

bare ét billede, fortæller Luke Conroy. 

- Ja, det startede meget simpelt, men blev hurtigt langt mere kompliceret, 

end vi f¯rst havde regnet med, siger Anne Fehres. 

De begyndte i stedet at sammensætte billederne i det, Anne Fehres kalder, 

en foto-montage, som udviklede sig til collage-kunst med dusinvis af lag; 

dog stadig i postkort-format. 



"Afholdshotellet" af Anne Fehres og Luke Conroy. De siger om værket: "Bygningen har historie af 

f¯rst at være et sted for alkohol-afhold og senere et diskotek. Det er bygningens tvedelte personlighed, 

der repræsenteres i arbejdet." 

"P¯lsevogn" af Anne Fehres og Luke Conroy. De siger om værket: "Når du kigger op fra Gl. Århusvej i 

Viborg, ser du en skinne, der minder om en spændende rutsjebane. Men det er ikke en forlystelsespark. 

Det er en horisontal elevator, der transporterer patienter, pår¯rende og medarbejdere mellem bygninger. 

Den kunne ikke bygges efter gældende elevator-regler og blev i stedet bygget efter rutsjebane-

lovgivningen. Man kunne kalde den Danmarks kedeligste rutsjebane." 

Velkommen til Viborg 

Den 9. august ankom Luke Conroy og Anne Fehres til Viborg og mere 

specifikt Viborg Kunsthal. 

Duoen og dens projekt "News from home" var blevet tilbudt et seks ugers 

ophold på kunsthallens residency-program "Riddergade AIR". 

Ligesom i de andre byer begyndte de to deres kunstneriske proces med 

observationer og research. 

- Vi starter med at bevæge os ud, kigge os omkring og se, hvad der fanger 

vores interesse, siger Anne Fehres og fortsætter muntert: 

- Som her i Viborg. Da vi kom til hospitalet og så skinnerne h¯jt oppe. Det 

undrede os. Var det en forlystelsespark? Men det ligner jo et sygehus? Vi var 

meget forvirrede. Og det er sådan, det ofte starter. 

Vores lille samfund 

De har forel¯bigt brugt fire uger i byen og idéerne til historier har ikke 

været få. Tværtimod. 

På store plakater står et væld af tanker, historier og områder listet. Anne 

Fehres og Luke Conroy har få krav til historierne. De skal være spændende 

for dem personligt, mulige og interessante at fortælle visuelt, og så skal de 

selvf¯lgelig handle om Viborg. 

- Det kan være rigtigt store fortællinger, sociale udfordringer, historiske 

eller aktuelle begivenheder, eller noget meget småt, forklarer Luke Conroy 

og giver et eksempel: 

- Der er et springvand i Latinerhaven - med s¯heste! Og de blev 

tilsyneladende stjålet for noget tid tilbage. Man kunne kun finde én af fire, 

men de erstattede dem bare. Så der er stadig tre derude. Det er jo ikke nogen 

stor eller skelsættende historie, men det skete, og det er interessant. 



"Viborg, Hellig Bjerg" af Anne Fehres og Luke Conroy. De siger om billedet: "Dette værk fortæller 

historien om byens navn Viborg. Byens navn er blevet skrevet på mange måder gennem historien, som 

Wiborg, Wibjerg, Wibiærgh, Wybærgh, Wiburgh og på latin Wibergis. Disse navne beskriver alle et 

helligt sted på et bjerg." 

M¯̄̄̄d kunstnerne 

Når kunstnere får tilbud om et ophold på Viborg Kunsthals "Riddergade 

AIR", er der et krav til dem om at holde en form for arrangement. 

Luke Conroy og Anne Fehres har besluttet at holde en "artist talk" med 

værkstedsbes¯g. 

Denne kommer til at finde sted torsdag den 19. september og er gratis for 

alle at deltage i. 

- Vi vil fortælle en smule om projektet "News from Home", og hvor det er 

blevet lavet f¯r, men mest om hvad vi har lavet i Viborg, siger Luke Conroy. 

Kunstnerne forventer at have omkring 15 færdige værker klar, hvilke de 

også vil tage udgangspunkt i. 

Nææææste destination 

Den 23. september slutter opholdet i Viborg for duoen, som så rejser videre 

til deres sidste destination i år: Reykjavik i Island. 

Derefter er de lidt usikre på, hvad der så skal ske. 

Anne Fehres siger, de vil bruge tid på at reflektere og lige fange pusten igen. 

For selvom de synes, det er fantastisk og super spændende at rejse Europa 

rundt på opdagelse, er det også en anelse hårdt. 

Luke Conroy nævner idéen om at samle alle billederne i en bog, eller at 

udvide projektet til andre kontinenter; måske tage det "tilbage" til Japan, 

hvor han og Anne Fehres f¯rst m¯dtes. 
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Få dagens vigtigste nyheder fra viborg-folkeblad.dk direkte i din indbakke. 

Det er gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid. 
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