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En malerisk udfordring til synsoplevelsen og nye fortolkninger af den ydre og indre verden.    

Om Lars Physants kunst. 

 

”Farven er” det sted, hvor min hjerne og  universet bliver ét.” bemærker Paul Klee”.1   
Maurice Merleau-Ponty,  

 

      Den franske filosof  Maurice Merleau-Ponty har på en både original og anskuelig måde redegjort for, at 
billedkunstnerne formidler en viden om virkeligheden, som det verbale sprog ikke kan udtrykke på samme 
måde og i visse tilfælde slet ikke kan indfange. Leonardo da Vinci ”hævder” således, at der er en viden, der er 
udtrykt i det billedkunstneriske sprog  og den ” taler ikke med ord (og endnu mindre med tal)”: 
   ” (Den) udtrykker sig ved  hjælp af de kunstværker, som findes, og som er synlige på samme måde som 
naturlige ting. Den meddeler sig gennem værkerne ’”til alle universets tidsaldre”. Det er en tavs viden, som 
overfører former til kunstværker fra ting, der ”ikke er blevet draget frem af deres skjul”, som Rilke siger det 
med henblik på Rodin; den udgår fra øjet og henvender sig til øjet. Man må forstå øjet som ”sjælens vindue.”2 
    Maleriet forklarer og guider os igennem synsprocessen. Efter at have defineret det at se som en proces 
gennem hvilken tingene ”bliver synlige i os”, fordrer Merleau Ponty, at det er malerens opgave at undersøge 
synsprocessen. Derfor udforsker maleren gennem sit maleri de kunstneriske virkemidler gennem hvilket et 
objekt bliver synligt for os. Hvis dette skal lykkes, er det nødvendigt, at maleren udvikler en sensitivitet 
overfor den visuelle erfarings elementer, d.v.s. lys, valører, farve, dybde, linie og bevægelse.3 Det drejer sig 
først og fremmest om at fokusere på de aspekter af vor verden, som vi overser, men som alene maleren har 
blik for og udtrykker gennem de kunstneriske virkemidler. Derfor bliver verden synlig gennem malerkunsten. 
Og derfor kan maleriet betragtes som en undersøgelse af ”det synlige”( ”the visible”). Merleau-Ponty er 
overbevist om, at denne undersøgelse kun kan gennemføres, hvis ”maleren ladeR sig gennemtrænge af 
universet og ikke selv forsøgeR at gennemtrænge det.” Maleren må huske på, at han: 
     ”lever i en fortryllet verden. De handlinger, der mest er hans egne – de gestus, linier og streger, som han 
kan foretage og som for andre vil være en åbenbaring (..) - vil han selv mene udgår fra genstandene selv 
ligesom et mønster fra stjernebillederne.”4 
     Merleau Ponty understreger, at det er” den indre livgivende virksomhed, denne udstråling fra det synlige, 
som maleren er ude efter, når han taler om dybde, rum og farve.” 5 
     Det centrale i Lars Physants malerier er netop en kunstnerisk  fortolkning af synsprocessen og de 
maleriske paralleller til de gentagne udfordringer af beskuerens synsoplevelse, (visual experience?) som 
Merleau Ponty hele tiden foretager. Det skyldes, at Lars Physants billeder består af et kompliceret netværk af 
fragmenter fra naturens verden og glidende overgange mellem det nonfigurative og det figurative. For det 
første led i hans kunstneriske skabelsesproces er frembringelsen af en helt abstrakt hvid reliefstruktur, der er 

                                                           
1 Maurice Merleau-Ponty, Maleren og filosoffen, København, 1970 oversat af Laurits Lauritsen i 
1970 efter  L’oeil et l’esprit, Paris, 1961. Merleau-Ponty bemærker, at det var Paul Klee, der 
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4  Maurice Merleau Ponty, op. cit., 1970, p. 25.  
5 Maurice Merlau Ponty, op. cit., 1970, p. 48. 



bygget op af forskellige stykker lærred, der ikke har samme tekstur. På dette netværk af abstrakte fragmenter 
maler han udsnit af naturen, som aldrig kan ses samtidigt i den virkelige verden, men kun kan opleves 
simultant i det kunstneriske univers. Der opstår, hvad han selv kalder ”en samlet, splittet virkelighed.” 
     De ovennævnte træk træder tydeligt frem i Konstellation (2005),  der rummer en række fint sammenføjede 
fragmenter af poetiske gengivelser af et og samme udsnit af havet ved stranden Roda de Barà, nær Tarragona. 
Men dette lysfyldte natursceneri, der rummer rigt varierede farvespil, er gengivet på forskellige tider af døgnet 
og under forskellige vejrforhold. Billedfladen bliver opløst så meget, at den giver mulighed for at skabe mange 
sindrige formdannelser. Hertil kommer, at der er et tomrum i billedets midte, der skaber overraskende 
sammenstød mellem det kunstneriske univers og den omgivende verden. De fint modellerede grønlige partier 
i havet med de små lysende solglimt kan også opfattes som stjerner og rummer derfor pejlinger af det 
kosmiske. Denne tolkning understreges netop af det tomme rum i midten, der henviser til det uendelige og 
afslører, at vi kun kan opfatte naturen stykkevis og delt, men billedkunsten kan give en forestilling om en 
helhed. Konturerne af denne helhed spejler også en indre virkelighed og udtrykker sindstilstande. For ”øjet 
er” – som Merleau Ponty har udtrykt det – tillige ”sjælens vindue.” 
     Netop fordi Konstellation rummer et så kompleks netværk af fragmenter appellerer det stærkt til beskuerens 
egen skabende aktivitet. Han eller hun stimuleres til at finde svar på følgende spørgsmål: Kan billedets 
fragmenter sammenstykkes til en helhed? For at besvare dette spørgsmål skal beskuerens øje gennem en 
krævende ”rejse” i billedet, hvor han møder overraskende og hurtige skift fra en tilstand til en anden og en 
rigdom af  uventede formelementer og lysende farvevibrationer.  
     Vor tolkninger af omverdenen er altid præget af vore egne synspunkter og holdninger. Denne opfattelse 
dukker op på en markant måde i Konstellation, der er  præget af en rytmisk dobbeltbevægelse, hvor beskuerens 
og kunstnerens oplevelse af verden hele tiden mødes og beriger hinanden. Billedkunstneren Olafur Eliasson 
har beskrevet et sådant møde i generelle vendinger : 
    ”Når jeg sætter en udstilling op, prøver jeg ikke blot at se værkerne fra min egen synsvinkel, men i høj grad 
også fra deltagerens. Det drejer sig om at undersøge, hvad sansningen er. (..) Ved at se naturen finder jeg ikke 
naturen, men derimod mit eget forhold til et udendørs rum.” 6 Det er derfor vigtigt at få beskueren til at se sig 
selv sanse. Olafur Eliasson understreger, at det ”fordrer, at man evner at kunne se sig selv fra forskellige 
synsvinkler – at man har en form for dobbeltblik.”7 
     I Kandinskys kunst er der et netværk af forbindelseslinier til musikken. Det gælder også Lars Physants 
malerier. I Konstellation kan fragmenterne opfattes som musikalske variationer over et tema, der er hentet fra 
naturens verden. Denne komplekse komposition med de mange variationer,  modulationer og nuancer 
rummer bl. a. associationer til Bachs Goldbergvariationer og til variationsformen generelt, for eksempel til 
Edward Elgars Enigmavariationer, hvor det grundlæggende tema aldrig eksponeres. Billedets farvesymfoni er 
bygget op af talrige rytmiske mønstre, hvor komplementærfarverne rød, blå og gul frembringer en perlerække 
af nye farvemodulationer og hvor spillet mellem de varme røde-orange toner og de kølige blåviolette valører 
skaber intense spændingsfelter. 
     Både billedkunstnere og musikere har ofte påpeget, at der er paralleller mellem deres måde at komponere 
på. Pianisten Glenn Gould har således beskrevet sit præcise anslag som et sidestykke (counterpart?) til Seurats 
pointilistiske penselarbejde (touch). Og Seurat ønskede på sin side at pege på parallelismen mellem hans egen 
farvepraksis og Richard Wagners musik.8    
     I de malerier i stor format, som Lars Physant har skabt i sommeren 2008, bliver de erfaringer, som er 
udtrykt i de mindre billeder, både monumentaliseret og nuanceret. De rummer også nye perspektiver og 
brudflader, hvor fortid og nutid knyttes sammen på mange overraskende måder.  
     Disse billeder efterligner ikke det ”synlige”, men – som Paul Klee har udtrykt det - de ”gør noget synligt.”9 
    Lars Physants malerier afdækker nye sider af synsoplevelsen og stimulerer os derved til at få øje på de 
aspekter af naturen, som vi ikke har lagt mærke til  og ofte slet ikke kender. Eller som Adorno har udtrykt det 
i Aesthetic Theory (1970): ”I kunstværkerne slår naturen øjnene op.”  
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