
 

 

 

 

 

 

PANTA REI  
Solen er ny hver dag, og den har samme bredde som en menneskefod  
PANTA REI  
The sun is new every day and it has the same width as a human foot 
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Ordene ”panta rei”  (oldgræsk:            ), ”alting flyder ”, er tilskrevet  Heraklit (ca. 535 f. Kr.-ca. 
484 f.Kr.); men de er med stor sikkerhed ikke hans egne.  Alligevel fungerer de udmærket som 
overskrift for indholdet af de 126 bevarede fragmenter af hans filosofi.  ”Solen er ny hver dag” 
og ”Solen har samme bredde som en menneskefod” er derimod med sikkerhed Heraklit’s egne 
aforismer, kommenteret i Hermann Diels ”Fragmente der Vorsokratiker”.   
 
”Panta rei” er væsentligst her Klaus Rifbjergs digt om skønhedssans og perception fra 
digtsamlingen ”Bjerget i himlen”.  Det står for mig som et af hans allerbedste, og jeg oversatte 
det til spansk i 2005.  Digtet føles af mig nærmest som en manual til at opleve mine malerier på 
opdelte reliefstrukturer.  Det skift, som digtet kulminerer i til sidst; ”...og placerer centrum... 
gennemlyst over det hele.” , hvor fokus for perceptionen flyttes fra del til helhed, er helt parallelt 
med,  hvad jeg selv oplever når jeg prøver at bringe 6 (som i billedet på næste side), 12, 18 etc. 
enkelte, ofte meget forskellige, forløb i et maleri i en tilstand af ”helhed”, ”balance”. 
 
Udtrykket ”samlet splittet virkelighed” refererer bl.a. til denne type oplevelse, hvor 
maleprocessen går ud på gennem improvisation og komposition at arbejde fragmentering, 
”deling”, ind i en ny tilstand af helhed, ”heling”. 
 
Og digtet ”Panta rei”  giver svar på det spørgsmål, mange har stillet mig: ”Hvad mener du med, 
at dine billeder er en undersøgelse af det, der ser? – At de ”ser på det, der ser” ?”.  Vi har i digtet 
et eksempel på et kunstværk, der ser på selve sansningen på en måde, så sansningen af sansningen 
kan gøres til ny sansning.    
 
”Alting flyder” – metaforen her på udstillingen skal også fokusere opmærksomheden på de tre 
bevægelige klassiske grundelementer; vandet, ilden og luften (vinden), og på de tre flydende 
omdrejningspunkter i mit liv indtil nu: Vesterhavet, Middelhavet og Ganges.    
 
Udstilling rummer udover flere malerier, der motivisk refererer til Krøyers (og den spanske maler 
Sorollas) tematik omkring havet, badet og stranden, også tre billeder der er direkte hilsner til 
Krøyers univers: ”Lyspassion II. Sankt Hans Dag.... 2009”, ”Forvandlinger. Det lodrette hav” og 
”Bevidsthedens Mimetiske Teater (Til Krøyer og Cartier-Bresson)”. 
 
Alle værkerne med titlen ”Vindens Geometrier” er resultater af inspirationen fra de fem uger 
Silvia og jeg opholdt os i Vendsyssel Kunstmuseums atelier og kunstnerbolig sommeren 2010. Et 
projekt som vi med allerstørste glæde fortsætter denne sommer.  Et arbejde med vindens visuelle 
aftrykt i det ydre vendsysselske rum.  Det vil blive eksperimenter i malerisk entropi – fordeling og 
transmission af energi på billedfladen; skift; simultan perception og  parallelle universer – 
altsammen i et rent malerisk udtryk; nærmest som en slags forsvar for maleriets muligheder. 
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