
 
 
 
 
 
  

 Simultan perception:  

 Vindens geometrier og Lorca 
 
 
 
 

Krydsende spor mellem billedkunst, digtning og naturvidenskab 

 
   «I try to apply colors like words that shape poems, like notes that shape music.»  

Miró on color 

 

 

Der har altid været mange krydsende spor mellem billedkunst og naturvidenskab. Hertil kommer, at 

billedkunsten er den kunstart, der har haft de tætteste relationer til naturvidenskaben. Der er utroligt mange 

billedkunstnere, der har skærpet og udvidet deres oplevelses- og erfaringsfelt gennem bearbejdninger af den 

videnskabelige forsknings afdækning af ny viden og ny erkendelse.  

 

Men der er også adskillige videnskabsmænd, der har understreget, at mødet med billedkunsten har inspireret dem 

og givet dem nye ideer, som de har kunnet bruge i deres forskning. I flere tilfælde er der derfor blevet udviklet en 

mangesidig dialog mellem billedkunstnere og videnskabsmænd. Der er ovenikøbet flere naturvidenskabsmænd, 

der har påpeget, at de ikke alene i billedkunsten, men også i digtningen, har fundet skitser til de ideer, som de selv 

senere har arbejdet med, og som i mange tilfælde har vist sig at være bæredygtige og kunne bevises. Billedkunsten 

og digtningen har derfor også præget naturvidenskabsmændenes erfaringsfelt.  

 

De mange dialoger mellem videnskabens og kulturens verden har taget til i styrke i de sidste tre decennier og har 

lidt efter lidt nedbrudt de traditionelle barrierer mellem dem og åbnet portene til et frugtbart samarbejde.  

 

Niels Bohr og andre teorieksperimenterende fysikere har forberedt disse positive relationer. Men først i de sidste 

tredive år har de for alvor fået gennemslagskraft. Det er især de mange videnskabsmænd, der arbejder med 

kaosforskningen, der har skabt et vidtforgrenet samspil mellem videnskab og kunst. De har et særligt godt blik 

for parallellerne mellem det skabende i erkendelsens bevægelse og den betydningskabende kraft, som 

kunstværkerne frembringer. Hertil kommer, at deres forskning er præget af åbenhed og af respekt for andre 

måder at fortolke naturen på.  

 

Nobelpristageren i kemi Ilya Prigogine er blevet meget berømt for sin evne til at bygge bro mellem 

naturvidenskabens og kulturens verden. Han ønsker - som han selv har udtrykt  - at oprette en pagt mellem disse 

to verdener, som andre fysikere har nedbrudt. Den bog, som han har skrevet sammen med 

videnskabsteoretikeren Isabelle Stengers, har netop fået titlen Den nye pagt mellem mennesket og universet. Nye veje i 
naturvidenskaberne. 1 Den kendte franske filosofi  Michel Serres, der selv har søgt efter, hvad han kalder 
nordvestpassagen mellem naturvidenskab og kunst, har kaldt Den nye pagt mellem mennesket og universet for 
århundredets nyhed og tilføjet, at vi ikke kan læse den uden at fatte håb.2 

                                                           
1 Den er oversat til dansk i 1985 og forsynet med et forord af professor Johannes Witt-Hansen og 
mag.art. Laurits Lauritsen. Den rummer nogle passager, der ikke findes i den franske original L 
Novelle alliance :Metamorfose de la science der udkom i Paris i 1979. 
2 Michel Surres,  «Une præsentation de La Novelle Alliance: Commencement », Le Monde, 4 
Janvier 1980. 



 

Prigogine er overbevist om, at naturfilosofien og de skabende kræfter i kunsten bør knyttes tættere sammen. Han 

hævder ovenikøbet, at « it is impossible to give a clear account of the world, but art can teach us to reproduce it. 
» I tråd hermed fremhæver han de skabende elementer, der gennemstrømmer både naturvidenskab og kunst, 

men også andre af kulturens områder: 

 

«Den videnskabelige viden, som vi har fjernet fra en inspireret eller overnaturlig åbenbarings drømme, kan i dag 

åbenbare sig som en "poetisk lytten" til naturen og til naturprocessen i naturen, en proces, der er åben for 

produktion og opfindelser i en åben, produktiv og kreativ verden. Tiden er kommet for nye pagter med naturen  

-  pagter, som man har indgået med naturen siden hedenold, men som længe har været miskendt  - pagter mellem 

menneskenes historie, deres samfund, deres viden og den eventyrlige udforskning af naturen. »3  

 

Lars Physant er en af de malere, der på en meget frugtbar og selvstændig måde er blevet inspireret af mange af de 

nybrud i naturvidenskaben, som især kaosforskningen har frembragt.  

 

Men denne inspiration er på en udtryksfuld måde forbundet med en inspiration fra musikkens verden, som altid 

har haft en central plads i Lars Physants kunstneriske univers.  

 

Den udstilling, som præsenteres på Vendsyssel Kunstmuseum, består af to dele, der viser forskellige aspekter af 

sammenknytningen af disse inspirationskilder. Den ene del har han kaldt Vindens geometrier. Den anden del består 
af de 28 originale billeder, som er forlæg til illustrationerne til Federico García Lorcas digtsamling Ferias, der blev 
skrevet i 1921, og som udkommer på Gyldendal i september 2013 i Inge og Klaus Rifbjergs fintmærkende og 

klangfulde gendigtning.  Et netværk af visuelle forbindelseslinjer knytter de to dele af udstillingen sammen, 

således at der opstår et sammenhængende oplevelses- og erfaringsrum, som har stor fascinationskraft og 

afdækker små nuancer og store perspektiver i vor hverdagsvirkelighed. For malerierne i begge sektioner rummer 

en mangfoldighed af intense maleriske fortolkninger af aspekter af Lars Physants opfattelse af den virkelighed, 

som omgiver os. Hans fortolkning af omverdenen er netop inspireret af nybruddene i vor tids naturvidenskab. 

Han har altid været overbevist om, at vi aldrig kan indfange verden omkring os i eet blik  - men kun se dele af 

den  -  komplementære sider af den. For at kunne gengive døgnets skiftende tider, vindenes bevægelse og de 

drivende skyer i eet billede, har Lars Physant på en sindrig måde kombineret udsnit af virkeligheden, der er 

oplevet på forskellige tidspunkter og set gennem en mangfoldighed af synsvinkler. Han begynder med at skabe 

en helt abstrakt reliefkomposition, der er bygget op af forskellige stykker lærred, der ikke har samme tekstur. 

Denne abstrakte reliefkomposition næsten venter på at blive bemalet. Den dækker Lars Physant med maleriske 

tolkninger af forskellige udsnit af den genkendelige verden. Denne mosaik af fragmenter kan kun opleves 

gennem en flerhed af blikke.  På den måde lykkes det ham at give en større og mere perspektivrig oplevelse af 

verden end den, vi får til daglig. 

 

I den ene billedserie har Lars Physant  - som han selv udtrykker det  - været optaget af at indfange «vindens 

geometrier »  og fæstne dem til lærredet.  

 

Der er næppe tvivl om, at den geometri, som han hentyder  til, er fraktalgeometrien,  - den ikke lineære geometri 

-  der arbejder med at fortolke de såkaldte «kaotiske systemer» , som vi møder i f. eks. skyformationer, vindens 

bevægelse, røgen, vandet i floderne og i havet omkring os. Fraktalgeometrien er et af de områder, hvor 

videnskab, kunst og æstetik nærmer sig hinanden. Hvad er en fraktal?  Fraktaler er billeder af komplekse 

dynamiske systemer. Et fraktalt forløb har hverken længde, bredde eller højde, men skiftende dybdedimensioner, 

hvor hvert enkelt lille del spejler helheden og omvendt. Først computerprogrammerne har gjort det muligt at 

udfolde de fraktale forløb. Fraktaler er blevet kaldt naturens eget sprog. I bogen The Beauty of the Fractals (1986) 
har H. O. Peitgen og P. H. Richter, der begge er meget optaget af forholdet mellem videnskab og kunst, 

understreget, at man kun kan få en nuanceret viden om virkeligheden, hvis man også kan « tænke i billeder.» Et 

fraktalbillede visualiserer forholdet mellem kaos og orden, deres kappestrid og sameksistens.  

 

                                                           
3 Prigogine og Isabelle Stengers, op. cit, p. 386. 



I  Vindens omfavnelse (Det persiske tæppe i Tversted) møder vi nærbilleder af vindenes, lysets og farvernes bevægelser i 
græsset  -  Disse udsnit har Lars Physant selv kaldt ”den jyske mulds fraktale fimrehår.”  Andre 

mønstervirkninger i naturen, der ligner fraktaler, træder frem i Vindens variationer (Støvtråde og superstrenge).  I 
adskillige andre malerier, især i Vindens Hjørner III  og Vindens hud er lysets og farvernes kraft så stærk, at naturens 
former og konturer næsten forsvinder, og vi møder et natursceneri, hvor det alene er intense bølger af lys og 

farvestråler, der fylder billedrummet. Og det betyder, at en uendelighed af processer og bevægelser kommer 

tydeligt frem. De kan betragtes som analogier til dem, der præger et fraktalbiIlede. Det formlandskab, som 

beskueren møder i Vindens engel, rummer også maleriske fortolkninger af mønstre, der kan paralleliseres med  -  
men naturligvis ikke er identiske  - med fraktaler.  De fraktale forløb studerer man i videnskabens verden som 

fortløbende processer på en computerskærm. I Lars Physants malerier, der fremtræder som  afsluttede helheder, 

ser man paralleller til de fraktale processer i billedfladens fragmentering, de abstrakte mønstre i lysets, farvernes , 

skyernes, vindenes og havets  bevægelser.  Men man møder dem også i de komplekse former, som dannes i 

græsset og i træernes netværk af grene.  

 

Når man betragter alle de malerier, der indgår i den cyklus, som Lars Physant har kaldt Vindens geometrier, bliver 
man også lidt efter lidt klar over, at de optræder ikke alene som selvstændige enheder, men også som dele af en 

helhed, der bringer Bachs  Brandenburg koncert nr. 3 i erindring. Det skyldes, at de vinde, der blæser hen over 
naturscenerne, danner forskellige rytmiske forløb. I malerierne med titlerne Vindens Lys, Vindens hjørner I og 
Vindens teater, hvor vinden griber kraftigt fat i træerne, oplever vi hurtige, næsten dramatiske forløb i allegro. De 
værker, der hedder Vindens meditation, Solvind (Til Frede Christoffersen) og Vindens hjerte er derimod præget af rolige 
melodiske rytmer i adagio. De musikalske rytmiske forløb bliver accentueret af  den sindrige fragmentering af 

billedfladen, der tillader os se samme udsnit af naturen i forskellige belysninger og giver os en illusion af et 

tidsforløb. Denne kompositionsform skaber bevægelse, men den er formet på en sådan måde, at den også 

frembringer en enhed i de enkelte billeder og samler dem alle i en symfonisk helhed.  Lars Physant har  - som 

Prigogine har udtrykt det  - "lyttet til naturen" og genskabt dens forunderlige bevægelser og farveklange.  
 

 

I den anden del af udstillingen møder vi Lars Physants nuancerige maleriske fortolkninger af Lorcas dramatiske 

digtsamling Ferias (1921). Når man studerer denne fortolkning kan man tydeligt mærke, at Lars Physant har 
arbejdet både med Lorcas originale spanske tekst og Inge og Klaus Rifbjergs fine gendigtning, der har en 

selvstændig digterisk værdi. Malerierne kan således bedst karakteriseres som en dybtgående visuel dialog med 

både Lorcas egen tekst og den danske genskabelse af den.  

 

Lorca er en af Spaniens mest berømte digtere. Han er for længe siden også blevet anerkendt uden for sit 

hjemlands grænser som en af de digtere, der sammen med bl. a. Ezra Pound, T. S. Eliot og Rainer Marie Rilke 

har været med til at skabe det nybrud i litteraturen, der har fået navnet modernismen. De forskellige modernister 

frembragte - hver på sin måde - fornyelser i digtningen og anvendte frie versformer og et meget personligt 

præget billedsprog. De skabte både et nyt sanseligt konkret sprog og et originalt symbolsprog, gennem hvilket de 

åbnede vort blik for overraskende og hidtil adskilte sider i tilværelsen, der i den digteriske vision og dermed også 

i erfaringen blev fastholdt som en enhed. I Lorcas digtning er der altid spændinger mellem det lokale og det 

globale. Rammen i hans kunst er meget ofte Andalusien, hvor spanske og arabiske elementer smelter sammen, og 

hvor  flamenco-rytmerne hele tiden dukker op og skaber en egenartet intens lokalkolorit. Men de digteriske 

tolkninger af kærligheden, lidenskaben, døden og fortvivlelsen, som hans digtning rummer, har en almengyldig 

karakter og griber os alle på en forunderlig måde. Det gælder også Ferias. Essensen i denne digtsamling har Klaus 
Rifbjerg i forordet til den sammenfattet i få betydningsmættede sætninger: 

 

«Alt sammen er det hjertebetvingende og stræber mod himlen og den blændende andalusiske sol, der brænder 

melankolien bort og giver plads for ekstasen, men også for trompeten og skralden, fyrværkeriet og fandangoen. » 

Digtsamlingens titel  - Ferias  - befinder sig, som Lars Physant har bemærket i sit forord til den,   i 
"betydningsfeltet mellem 'marked', 'byfest', 'fest' og 'festival'. Lorca elskede markederne og festerne i sin hjemby i 

Fuente Vaqueros. 

 



I alle digtene i Ferias er der overraskende og uventede spring fra en situation til en anden, ligesom der er utroligt 
mange stemningsskift – ekstase og lykkefølelse afløses af melankoli  og sorg. Både små nuancer og perspektivrige 

facetter af vort liv, der er underlagt forvandlingens lov, har Lorca indfanget  gennem sit intense sansebårne 

digteriske sprog. Denne rigdom af kontrastrige situationer og stemninger er det lykkedes Lars Physant at skildre 

gennem den førnævnte forunderlige kompositionsteknik. Han sammenfletter udsnit af naturen eller byrummet 

set på forskellige tidspunkter og oplevet i forskellige sindsstemninger. Denne kompositionsform accentueres 

gennem det maleriske foredrag, hvor lyse og mørke, varme og kolde farver anskueliggør de mange hurtige 

sceneskift og det spændingsfyldte følelsesregister i Lorcas digte. Således i billedet Feria mellem stjernerne, der på en 
selvstændig måde visualiserer enkelte markante situationer i digtet. Lorca skriver: 

 

Nede i daggryets butik 
Sælger en stjernemorlil 
Nougat af sne. 
 
Lars Physant har skabt et både stemningsmættet og humoristisk billede af en markedsbod, hvor talrige guirlander 

med små lyspærer oplyser rummet og hvor den skinnende hvide candyfloss skaber et intenst lysende felt, der 

næsten får en gådefuld karakter. De mange farvekontraster skaber liv og bevægelse i situationen og frembringer 

visuelle paralleller til de rytmiske forløb i Lorcas digt. Fra markedsscenen associerer Lorca til et skarpt set 

natursceneri, der lyder sådan: 

 

Og i træernes toppe 
Drejer brisens cylinder.  
Natten er åben. 
 
Til denne tekst har Lars Physant skabt et lyrisk halvt abstrakt, halvt figurativt landskabsbillede, hvor en mild brise 

frembringer en sitren i træernes grene. I dette billede, hvor sammenkoblingerne af billedfladerne skaber et særligt 

spændingsfelt, som Lorca har skabt med digteriske virkemidler, etableres der også en visuel parallel til malerierne 

i serien Vindens geometrier.  
 

I digtet Små heste bliver træhestene på karrusellen på markedspladsen til levende heste og næsten umærkeligt 
bliver de symboler på menneskets skæbne, der ofte mangler et frit rum at udfolde sig i. Lorcas egen tekst lyder 

sådan: 

 

Åh, de arme stakkels heste 
Gennemboret 
Af onde ridderes  
Lanser. 
 
I flygter mod jorden 
Fra et bagvendt eventyr og en mark 
Fuld af gamle drager 
De godes banemænd. 
--- --- --- --- --- --- ---  
Og undsluppet mørket 
Blev I tøjret af mænd 
I en karrusel som drejer 
Gennem sommerens nætter. 
--- --- --- --- --- --- ---  

 

I de to værker, hvor Lars Physant fremlægger en billedmæssig fortolkning af Små heste er det ene et tilsyneladende 
virkelighedsnært situationsbillede med karruselheste fra en feria og en voksen, der læser for et barn. Men 

billederne på væggen af den korsfæstede Kristus og et frådende fabeldyr antyder, at også andre stærke kræfter 

præger vor hverdag.  Lars Physant fortæller selv, at værket er tænkt "retroaktivt": "Det er Federico García Lorca 

selv, der viser søsteren Isabel en bog, der ligesom resten af billedrummet, vi træder ind i, er et bagvendt eventyr.  



Altsammen visuelle elementer, der knytter sig til det omvendte eventyr, som blev digterens eget liv:   Ham selv 

som 1-årig Don Quijote til hest med en digterisk lanse, der næppe kunne stille meget op mod den skruppelløse 

drage til venstre; men endnu mindre mod dragen i hans eget liv, hans banemand, Ramón Ruíz Alonso helt til 

højre i midten, der fik Lorca arresteret og henrettet.   Oliventræet, hvor Federico blev skudt, skriger mod himlen 

ved siden af den korsfæstede Kristus øverst til venstre.  I bogen genkender vi malerierne "Høstens ånd"  og 

"Vanviddets heste"   

 

I det andet billede derimod rykker hestene og klovnene  ind i drømmens verden. De får et egenartet liv og bliver 

symboler på vore egne livssituationer. Det dramatiske element i billedet bliver forstærket gennem kontrasten 

mellem den store kølige blå og den varme røde flade.  Kunstneren fortæller:  "En af de snesevis af gange jeg har 

besøgt en feria, havde jeg netop i Ian Gibsons biografi læst, hvordan Lorca i Buenos Aires i 1933 havde drillet 

Jorge Luís Borges med længe at tale om een stor afgørende pensonlighed, der personificerede U.S.A.s tragedie i 

de år.  Borges måtte til sidst spørge, hvem det dog drejede sig om.  "Mickey Mouse" svarede Lorca, og Borges 

gik fornærmet sin vej.  PLUDSELIG så jeg selvsamme Mickey Mouse dreje rundt på karrusellen foran mig; og 

de højhattede onde riddere gennemborende de små heste virkede endnu mere absurd overbevisende..." 

 

Det er lykkedes Lars Physant at indfange både den livstydning, den atmosfære og de særegne rytmiske forløb, der 

præger Lorcas digtsamling. 

 

Der er mange kontrapuntiske forløb i  billedserien Vindens geometrier. Det samme gælder både teksten og 
billederne i Ferias. For i begge tilfælde er værkerne organiseret for to eller flere selvtændige ”stemmer ”, men 
danner alligevel en enhed. Kompositionens enhed bliver derfor et resultat af en kombination af forskellige 

”stemmer”, der også rummer kontraster. En sådan kompositionsform, der udvider vort syns- og erfaringsfelt, 

skaber Lorca gennem sine springende rytmer og Lars Physant gennem sin fragmenterede opbygningsform.   

 

Udstillingen  på Vendsyssel Kunstmuseum viser således på en både inspirerende og fornyende måde en 

”flerstemming” dialog mellem digtning, billedkunst og musik. 
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