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Først og fremmest er Lars Physants værk en hyldest til maleriet midt i en ulvetid for denne 
kunstneriske udtryksform. I en periode domineret af forlorenhed og hvor tilfældige 
indskydelser, udført med større eller mindre grad af offentlig støtte, ofte erstatter en 
egentlig kunstnerisk skabelsesproces, insisterer Physant ærligt og modigt på maleriet i sin 
rene form.   
  
Under et besøg i hans atelier for nylig havde jeg mulighed for at konstatere, i hvor høj grad 
Lars arbejder på præmisser, der nærmer sig min foretrukne ide om kunstneren. Eller sagt 
på en anden måde; han arbejder som en kunstner, der besidder en stor intellektuel kraft og 
samtidig accepterer sit vilkår som håndværker via sin vedholdenhed, akkuratesse og sit 
tekniske mesterskab. I den forstand står vi overfor et klart eksempel på troskab mod 
essensen i malerens anliggende; et synspunkt der nærer sig fra et rodnet bredt ud i selve den 
europæiske renæssance. 
 
For Lars Physant er de to grundlæggende krav til maleriet således lige vigtige. På den ene 
side afspejler hans kunst stærke og omfattende eksistentielle erkendelser, og han arbejder 
ud fra et oplagt filosofisk fundament, der kommer til udtryk i de fleste af hans værker. På 
den anden side er hans maleri resultatet af en kalkuleret proces, som han i dag mester i 
kraft af en årelang og konstant læringsproces; en sansernes uddannelse, der begynder i hans 
danske fædreland, og som senere er blevet oplyst ved mødet med Indien og 
Middelhavslandenes voldsomme farvesprog. 
 
Der er tale om et ekstremt gennemtænkt maleri med en markant spiritualitet, som ikke 
desto mindre aldrig er bange for sanseligheden. Til forskel fra mange andre nutidige 
kunstnere, som fuldstændig ignorerer det smukke, er det erklærede mål med Lars Physants 
kunst nært forbundet med skønheden. Men hans ide om skønhed er kompleks og 
kosmopolitisk, og den rækker uden tvivl ud over det statiske og bekvemme i alle gængse 
forestillinger. Hans skønhed er turbulent. Smertens og elendighedens kaotiske kraft presser 
sig i mange tilfælde på, og ikke desto mindre gennemgår de destruktive elementer en 
forvandling under hans penselstrøg, indtil de når et punkt, hvor beskueren føler sig som en 
del af det sete. 
 
Lars Physant er på én gang en klassisk maler - i den forstand at han har tilegnet sig hele 
tyngden i den europæiske kunsts tradition - og en kunstner i harmoni med sin samtid, der 
indfanger verdens rytmer, imens han tyder tegnene i vores nære fremtid.   
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