
 

     

 

 

 

 

PANTA REI   
Solen er ny hver dag, og den har samme bredde som en menneskefod 

 

 

BILLEDKUNSTENS PLADS I MANGFOLDIGHEDENS VERDEN. 

                                  -Om Lars Physants billedkunst- 

 

Efter at have set et originalt og inspirerende kunstværk fremkom den store tyske digter Rainer 
Maria Rilke med følgende, meget rammende bemærkning: ”Jeg må ændre mit liv.” Så 
gennemgribende og dybt rystende kan en oplevelse af billedkunst være. Og det er enhver 
billedkunstners drøm, at hans værker kan frembringe en sådan grænsesprængende oplevelse og 
herigennem vise, hvor vigtig billedkunsten kan og skal være for vor forståelse af og orientering 
i en verden, hvor der ikke længere findes en enhed, men ofte kun et netværk af uforudsigelige 
forløb. Den verden, vi møder i dag, forekommer ofte at bestå af fragmenter og synes at ligne 
ishavet, hvor toppene af isbjergene dukker op uden at der er en synlig sammenhæng mellem 
dem, men under dem er der mange lag af mening og betydning, som kunstneren fortolker og 
som beriger beskuerens erfaringsrum. 
 
Netop en sådan mangfoldighedens verden møder vi i Lars Physants fascinerende malerier af 
naturscener og bybilleder og andre situationer fra hverdagens og kulturens verden. Hans 
malerier er bygget af hvide helt abstrakte reliefstrukturer og derefter bemalet på en sådan 
måde at virkeligheden fremtræder for øjet som en sindrig komposition af fragmenter, der 
rummer en undersøgelse af synsoplevelsen og kun kan indfanges gennem en flerhed af blikke.  
 
Mellem fragmenterne i hans billeder er der ikke alene mange brud, transformationer og 
overgange, men også en enhedsstræbende kraft, der umærkeligt åbner for et indre åndeligt 
rum, der stimulerer beskuerens tanker, følelser og fantasi.  
 
Kompositionerne i hans billeder optræder som rytmiske kontrapunktiske forløb, der på en 
måde appellerer både til øjet og øret. For når man møder dem, synes man, at man kan høre 
brudfladerne i de musikalske rytmer med de mange intense kontraster. Der er ofte mange lag 
af overmalinger i hans billeder. De leder tanken hen på musikkens mange lagdelinger, hvor 
flere toner klinger på samme tid og har forskellig dybdevirkning. Når man har set længe på 
dem, danner de – som Lars Physant selv har udtrykt det – ”et slags kontrapunktisk samlet 
hele.” Vi står over for, hvad han med rette kalder ”en samlet splittet virkelighed.” 
 
 
 

Else Marie Bukdahl  
Dr. phil. Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi,1985-2005   

 
  
 


