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DET INTIME RUM 
 
 
For at forstå Lars Physants værk er det nødvendigt at begynde med afslutningen, med det allerede 
virkeliggjorte værk. I sin kreative proces tager han udgangspunkt i de muligheder, den konkrete verdens 
former og farver tilbyder. Det er denne abstraktion, der tiltrækker ham; En verden, som uden endnu at være 
trådt i karakter, rejser spørgsmålet om, hvad den egentlig indeholder. Under arbejdet med at give disse 
former farve – farver og former som altid er hentet fra omgivelserne – går det op for ham, at den 
komposition, han er i gang med at give et ydre udtryk, er forbundet med en sammenhæng, som, hvem ved 
hvor længe, har været tilstede i hans indre, intime rum. Som Aristoteles gør opmærksom på, findes der intet 
i sindet, som ikke forinden er trængt ind gennem sanserne; Det, som omverdenen tilbyder os, befinder sig 
allerede i vores indre, men intet i denne verden ville vi opfatte som vores, hvis vi ikke forinden havde 
accepteret det i vores intime rum. Jeg er det, som jeg udtrykker, men samtidig er jeg kun i stand til at være 
det, som min omverden tilbyder mig. Kærlighedsytringer, sympatier og afvisninger eksisterer i det omfang, 
jeg opfatter dem som en del af mig. Mit indre rum er skabt af mig selv, og min omverden udgøres af det, 
som jeg vælger at lade eksistere. Det, som jeg ikke bryder mig om, kan jeg vælge at slette. Og hvis ikke, er 
det netop her, vi har kunsten til at forvandle og skabe det oplevede om til noget andet. 
 
Lars Physants maleri følger denne proces. Som ung stod han overfor verden – hvilket vil sige, det som er – 
men med en fordel i forhold til andre mennesker. Han havde evne og talent for at tegne, og i kraft af dette 
kunstgreb kunne han med hånden fastholde alt det, som var vigtigt for ham. Han kunne uden ord skildre 
sin omverden ved hjælp af de former og farver, den forsynede ham med. En verden af former fastholdt i 
streg og farve voksede langsomt frem i hans indre. Men ligesom vi hver især har vores identitet; ligesom 
vores omverden ser ud, netop som vi ser den, ønsker Lars at være bevist om, hvad det er, man kan udtrykke 
gennem maleriet. Han opsummerer sit arbejde på denne måde: En improvisation – her er tale om en søgen 
med udspring i det, som omverdenen stiller til rådighed for sanserne – finder efterhånden en vis orden. At 
improvisere betyder nemlig blot at begynde på et sted eller et andet, og ikke at dette, at tage indtrykket i 
besiddelse, forbliver en bevidstløs handling. Den egentlige mening er i sidste ende normen for 
kompositionen. 
 
Lars tilslutter sig logikken bag Goethes farveteori, som siger, at gul og rød er formørket lys, mens blå er 
oplyst mørke, og at farven opstår i mødet mellem lys og mørke. Goethes iagttagelse giver i høj grad mening, 
for i det absolutte lys ville vi intet kunne se og heller ikke i det fuldstændige mørke.  
 
Lars fører disse overvejelser ud i livet ved hjælp af farverne. Han begynder med gul og driver så i retning af 
orange, indtil han når til rød. Hurtigt bliver han opmærksom på en anden farve, grøn, der fremkalder et 
brud netop på dette punkt, hvorfra han kan fortsætte sin hårdnakkede søgen hen mod sit ukendte men 
allerede tilstedeværende mål ved hjælp af blå, violet og sort. Med disse farver fastholder han alt, hvad der 
møder ham udefra på samme måde som Vermeer van Delft. Den hollandske barokkunstner malede gyden 
udenfor sit atelier, fordi han var interesseret i, hvilken samling af penselstrøg denne virkelighed fremkaldte i 
ham; Hvilken ”assemblage” af maleriske elementer, der gengav denne visualisering, som hans følsomhed og 
bevidsthed om gådefulde, intime kombinationer havde gjort sig fortrolig med; En virkelighed, som han 
havde inderliggjort. 
 
Det samme sker for Lars Physant. Hans verden har altid været en kontinuerlig strøm af diverse former. Det 
afhænger af moment, vision, sindstilstand og tidligere oplevelser om grundformerne opfattes på den ene 
eller den anden måde. Herefter stiller farverne – altid aftvunget virkeligheden men med forbindelse til lysets 
moment – på den ene eller den anden måde disse former til rådighed for kunstneren. Virkelighed og 
abstraktion er uadskillelige. Man kan imidlertid ikke sige, at de er ét, for mens det i forhold til virkeligheden 



er nødvendigt at tilegne sig noget, som udskiller lidenskab, inderlighed eller afvisning, findes der i 
abstraktionen kun tiltrækning og ønske om forståelse; om at fastholde det som hele tiden flygter. 
Abstraktion har ikke noget koncept og kan derfor ikke udløse lidenskab. Til gengæld er abstraktionen i 
stand til at begejstre, fordi det eneste, den overlader til følsomheden og ånden, er ængstelsen over det, der 
ikke kan fastholdes af følelsen. 
 
Det er oplagt, at de resultater, Lars opnår i sit maleri, er opstået som konsekvens af en kunstudøvelse under 
stadig forandring. Fra en disposition af kvadratiske og proportionale fragmenter, der fungerer som skelet til 
en optik i form af et vindue for en uventet visuel gæst, er han nået frem til en beskæring og en opbygning af 
former uden anden antydning end nogle hypotetiske ophobninger af glughuller, hvor tomhed kombineres 
med fylde. Det tomme og det fyldte behøver hinanden til at antyde en forening, som søger at nå frem til 
opfyldelsen af en umættelig lyst. Naturens og byens landskaber har forsynet ham med disse nye 
kombinationer af former. Den abstrakte oplevelse af byens realitet med sin irregulære mængde af bygninger 
og den virkelighed af tilfældige former, der alt efter synsvinkel findes i naturen, er situationer, som altid har 
foranlediget såvel abstrakt oplevelse af virkeligheden som malerkunstnerisk arbejde. Arbejdet med den 
billedlige skabelse, som er maleriets anliggende, udføres med det mål at få det ubekendte sammenfald 
mellem det, som er udenfor personen, og det, som synes at være indeni, til at mødes. Maleri handler ikke 
om at opføre en fortælling; målet er via maleriet at afsløre meningen i den omverden, som er bestemmende 
for os. 
 
Det skal her tilføjes, at glæden ved at skabe, male og tegne altid følger Lars Physant. Men denne enorme 
tilfredsstillelse ved at føle sig i sanselig forbindelse med sine omgivelser (at male er at dyrke synets, 
berøringens og duftens sensualitet); denne glæde ved at stå i intim forbindelse med virkeligheden forhindrer 
på ingen måde, at han i fuldbyrdelsen af sit arbejde, ved afslutningen af hver kreativ proces, ønsker, længes 
efter og har behov for, at resultatet hænger sammen med det, som hans allerinderste fortalte ham, at han 
søgte: En varm, levende verden med afprøvede lidenskaber, måske, men som fylder og som bevæger sig 
mod hans intelligens, der er stedet, hvor det kontrolleres og afgøres, om den gennemlevede erfaring har 
indeholdt de dimensioner, som fylder og mætter sjælen; Om den tilfredsstillelse, han har oplevet og følt 
under sin vandring af ad kunstens veje, hænger sammen med verdens mening og eksistensens fylde.  
 
For i denne verden er det nødvendigt at undgå det ubehag, som Kierkegaard, en anden dansker, oplevede. 
Kierkegaard var fuld af tvivl om, hvorvidt det spor, han fulgte, var det rigtige. Ikke blot om, hvorvidt den 
mentale bestræbelse, som ledede ham, nu også var passende, men om selve det han ville finde ved målet for 
sin vandring: Ville hans uegennyttige indsats blive accepteret eller afvist? 
 
Kunstudøvelse er også en bestræbelse på at nå frem til det perfekte. Det er ikke nok at forfølge 
perfektionen. Det er nødvendigt, at værket samtidig giver dem, som ikke er begavet med et naturtalent til at 
opnå erkendelse gennem kunsten, farvernes og formernes verden, mulighed for at finde de ønskede svar på 
tilværelsens spørgsmål. Lars Physant maler for at kommunikere med os andre, for at dele sit syn på 
omgivelsernes væsen og for at hjælpe på vej. At male er at bygge og nå frem til en konstruktion, der giver 
det sete mening. At male er at indfange det tilsyneladende flygtige, at fastholde øjeblikket og via billedet at 
gøre det evigt. At male er at gå fra abstraktion til virkelighed. For når man maler, forstår og analyserer man, 
alt som eksisterer, indtil man når til erkendelse. Dette moment af overensstemmelse er for kunstneren det 
magiske øjeblik, dér hvor det ubestemmelige og det konkrete mødes; dér hvor den ydre form finder sin 
berettigelse. Lad os ikke glemme, at ethvert billedkunstnerisk værk udgør formuleringen af en diskurs uden 
ord. 
 
En af kunstens vigtigste kvaliteter er, at den giver os trøst på et åndeligt niveau i vanskelige øjeblikke. 
Kunsten gør det muligt at vise omverdenen det, som er indeni mig, og kunsten lader mit allerinderste 
afspejle den ydre verdens gode egenskaber.                   
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