
 

      

 

 

 

 

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

 

 

 

ORDEN I UORDEN, ENTR

 

Lars Physants værker åbner op til forunderlige og sanselige verdner som på en gang er 
virkelige og uvirkelige, og hvor processer, energier, indtryk og udtryk konstant forandres i 
samspillet med den som betragter malerierne. 
Physant er først og fremmest ma
respekt for en lang og vigtig kunsthistorie 
op på en sådan måde, at man via penselstrøgene og de flader som skabes af reliefstrukturernes 
lærreder møder en verden som både er virkelig og uvirkelig. Findes disse steder? Er de fysisk 
sanselige, eller snarere visuelle, meditative rum skabt af tanker, erindringer og erkendelser?
Associationerne og meningerne skabes naturligvis i den enkeltes møde med 
møde som forandres og ændres alt efter tid, sted og sind, for ligesom solen er også mennesket 
og oplevelsen af det vi ser ny hver dag. Det kan måske virke mærkeligt at tale om entropi og 
termodynamik i forhold til mødet med et maleri og en b
eksperimenterende og æstetisk. Ikke desto mindre giver det på mange måder mere end god 
mening. Det handler nemlig om universets energier og konstante forandringer. Entropi er et 
mål for graden af uorden i et system, der ind
system kan entropien aldrig aftage, og ved irreversible processer vil entropien altid vokse. 
Dette er termodynamikkens anden hovedsætning 
om overførsel af energier og om processer som fører ting og systemer fra en tilstand til en 
anden.  
Entropien hersker også i Physants malerier, men den er styret af kunstneren, som selv har 
placeret informationerne og meningerne ind i det lukkede system i form af former og farv
som tilsammen skaber sammenhænge, modsætninger og masser af energier. Det er i denne 
skabelsesproces Physants talent folder sig ud, og det er værkernes energier, informationer og 
de konstante forandringer i mødet med beskueren, der gør værkerne interess
meningsfyldte og livsbekræftende, hver dag. Der er orden i uorden.
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Væksten i entropien for universet vil altid være positiv

Termodynamikkens 2. hovedsætning 

Lars Physants værker åbner op til forunderlige og sanselige verdner som på en gang er 
virkelige og uvirkelige, og hvor processer, energier, indtryk og udtryk konstant forandres i 
samspillet med den som betragter malerierne.  
Physant er først og fremmest maler; en maler som med fokus på gennemarbejdet håndværk og 
respekt for en lang og vigtig kunsthistorie – og fortiden i det hele taget – 
op på en sådan måde, at man via penselstrøgene og de flader som skabes af reliefstrukturernes 

er møder en verden som både er virkelig og uvirkelig. Findes disse steder? Er de fysisk 
sanselige, eller snarere visuelle, meditative rum skabt af tanker, erindringer og erkendelser?
Associationerne og meningerne skabes naturligvis i den enkeltes møde med 
møde som forandres og ændres alt efter tid, sted og sind, for ligesom solen er også mennesket 
og oplevelsen af det vi ser ny hver dag. Det kan måske virke mærkeligt at tale om entropi og 
termodynamik i forhold til mødet med et maleri og en begrebsverden som er så sanselig, 
eksperimenterende og æstetisk. Ikke desto mindre giver det på mange måder mere end god 
mening. Det handler nemlig om universets energier og konstante forandringer. Entropi er et 
mål for graden af uorden i et system, der indeholder energier eller informationer. 
system kan entropien aldrig aftage, og ved irreversible processer vil entropien altid vokse. 
Dette er termodynamikkens anden hovedsætning – en af fysikkens vigtigste love. 

ier og om processer som fører ting og systemer fra en tilstand til en 

Entropien hersker også i Physants malerier, men den er styret af kunstneren, som selv har 
placeret informationerne og meningerne ind i det lukkede system i form af former og farv
som tilsammen skaber sammenhænge, modsætninger og masser af energier. Det er i denne 
skabelsesproces Physants talent folder sig ud, og det er værkernes energier, informationer og 
de konstante forandringer i mødet med beskueren, der gør værkerne interess
meningsfyldte og livsbekræftende, hver dag. Der er orden i uorden. 
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Væksten i entropien for universet vil altid være positiv 

Termodynamikkens 2. hovedsætning  

Lars Physants værker åbner op til forunderlige og sanselige verdner som på en gang er 
virkelige og uvirkelige, og hvor processer, energier, indtryk og udtryk konstant forandres i 

ler; en maler som med fokus på gennemarbejdet håndværk og 
 bygger sine malerier 

op på en sådan måde, at man via penselstrøgene og de flader som skabes af reliefstrukturernes 
er møder en verden som både er virkelig og uvirkelig. Findes disse steder? Er de fysisk 

sanselige, eller snarere visuelle, meditative rum skabt af tanker, erindringer og erkendelser? 
Associationerne og meningerne skabes naturligvis i den enkeltes møde med malerierne, et 
møde som forandres og ændres alt efter tid, sted og sind, for ligesom solen er også mennesket 
og oplevelsen af det vi ser ny hver dag. Det kan måske virke mærkeligt at tale om entropi og 

egrebsverden som er så sanselig, 
eksperimenterende og æstetisk. Ikke desto mindre giver det på mange måder mere end god 
mening. Det handler nemlig om universets energier og konstante forandringer. Entropi er et 

eholder energier eller informationer. I et lukket 
system kan entropien aldrig aftage, og ved irreversible processer vil entropien altid vokse. 

en af fysikkens vigtigste love. Det handler 
ier og om processer som fører ting og systemer fra en tilstand til en 

Entropien hersker også i Physants malerier, men den er styret af kunstneren, som selv har 
placeret informationerne og meningerne ind i det lukkede system i form af former og farver 
som tilsammen skaber sammenhænge, modsætninger og masser af energier. Det er i denne 
skabelsesproces Physants talent folder sig ud, og det er værkernes energier, informationer og 
de konstante forandringer i mødet med beskueren, der gør værkerne interessante, 
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