
      

 
 
 
 
EL TRÀNSIT DE LA LLUM 
LYSETS BEVÆGELSE 

                               
 

ARKITEKT I TID OG RUM 
 
Enhver god maler overrasker naturligvis altid, uanset hvor godt man i forvejen kender hans værk. Lars Physant 
overrasker imidlertid i særlig grad: Først og fremmest i kraft af den uomtvistelige kvalitet af hans kunst; dernæst, 
og med samme intensitet, takket være billedernes format: Billeder, der ikke altid er billeder i ordets sædvanlige 
forstand, men som udgør et eksplicit og særdeles originalt skelet for et malerisk projekt. Uden at forkaste den 
traditionelle forståelse af billedet går han et skridt videre i geometrisk forstand såvel som i kreativ søgen. 
 
I første omgang overrasker dette ”ekstra skridt” på en anden måde, end det almindeligvis er tilfældet, når man 
står overfor et genuint kunstværk. Man mister næsten orienteringen set i forhold til billedkunstens traditionelle 
univers og spørger sig selv, hvad det mon er for et rum, kunstneren vil vise os i en nødvendig forvandling, som 
rækker langt videre end den blotte og såkaldte afbildning. Man oplever dette – dekonstruerede?, forvredne?, 
forvanskede? – rum som stående udenfor den almindelige virkelighedsopfattelse, uanset om motivet er et 
landskab, en menneskeskikkelse eller sågar en nature morte. Her er tale om et rum, på én gang ramme og 
indhold, der udtrykker visionen bag værket, dets betydning og, i samme moment, et tidsbegreb med den allerede 
nævnte forvridning; tilsyneladende, reel og overraskende, altid æstetisk overraskende.           
 

De uforudsete geometriske former, som udgør det fysiske udgangspunkt for hans malerier, afviger nok 
fra den traditionelle opfattelse af et billede, men virker på ingen måde fremmede for ham. Der er tale 
om en regeloverskridende geometri, javist, men med det mål at skabe nye oplevelser af en allerede 
nedbrudt virkelighed for at øge forståelsen og den æstetiske nydelse – en nydelse, der rækker ud over 
det æstetiske, hvis man kan sige det om et kunstværk. På samme måde som Lars Physant i kreativitet 
forvrider rummet, griber han også ind i tiden, som ofte spiller en hovedrolle i hans værk. I mange 
tilfælde ikke kommer den ikke til udtryk som lineær kontinuitet men som en ophobning af nutid og 
fremtid, eller nutid og fortid. I sin regeloverskridende opløsning af tid og rum formår hans billeder, 
både konceptuelt og æstetisk, at overbevise os om, at en bådehavn eller en gade på én gang kan være 
badet i blødt dæmrings- og skumringslys og i den højeste middagssol. Alt dette opnår han i kraft af en 
præcis sammenstilling af forskellige fragmenter, på én gang abstrakte og figurative, der forlener værket 
med en skøn og fuldendt enhed. 
 
Disse træplader, hvorpå Lars Physant anvender sin stærkt personlige palet af akrylfarver, udgør på sin vis 
malerier, allerede når man ser dem uden farver i atelieret. Kunstneren samler dem udfra en klar æstetisk ide om 
at undgå en enkel og jævn overflade. Sammenstillingen af fragmenter i forskellige niveauer fungerer som ramme 
for en vellykket bestræbelse på at nå frem til en slags relieffer, der udover oplevelsen af motiv og farve skaber 
denne overraskende transgression af tid og rum. En transgression, der fremkalder en ny måde at se på og at 
opleve begge dimensioner; En vej hen imod intens realisme via abstraktionen, som på ingen måde er 
antifigurativ men netop særdeles figurativ i den forstand, at det, som kunstner og betragter efterspørger og 
forventer i maleriet, er afsøgt, fundet og omsat i kunst – i billede og ikke ”afbillede”.  
 
Og nej, dette handler ikke om den banale dekonstruktivisme, som i dag er på mode, og som i øvrigt er opstået 
efter, at Lars Physant begyndte sit maleriske projekt; Et fortættet projekt, som maleren meget præcist betegner 
som ”samlet, splittet virkelighed”. Man kan hævde, at billederne fremstår som splittet op i flugtveje mod et sted 
hinsides tid og rum, som den almindelig beskuer forventer at opfatte umiddelbart. Forbindelsen mellem form og 
mening, mellem tid og rum, opstår imidlertid efter en ganske kort lapsus, hvorved overraskelsens charme bliver 
en del af den kunstneriske originalitet. En originalitet, som ikke kun hviler på konceptet i hans værk, men i lige 
så høj grad kan tilskrives, at han er en fremragende maler; En fremragende maler og arkitekt i tid og rum, der via 
æstetisk nydelse giver os en tilfredsstillelse, der mest af alt ligner allestedsnærvær.      
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