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Vindens geometrier 

 
 
 

Samspil mellem kunst, videnskab, digtning og musik i  

Lars Physants kunstneriske univers 
 
Lars Physant, der i lang tid har haft en fremtrædende plads i kunstlivet, har udforsket de 
billedskabende processer på en kunstnerisk overbevisende måde. Det har han gjort i 
grænseområderne mellem abstraktion og figuration og mellem form og farve. I hans maleriske 
univers er der også et udtryksfuldt samspil mellem kunst, videnskab, poesi og musik. Med stor energi 
og konsekvens er det lykkedes ham at beherske de maleriske virkemilder på en original måde og 
gennem sin kunst afdække nye og uventede sider af vor verden. Eller som den franske filosof 
Merleau-Ponty har udtrykt det: 
 
 Det er den indre livgivende virksomhed, denne udstråling fra det synlige, som maleren er ude efter, når han taler om 
dybde, rum og farve. 1 
  
Det centrale i Lars Physants malerier er en kunstnerisk fortolkning af synsprocessen og de maleriske 
paralleller til de gentagne udfordringer af beskuerens synsoplevelse. Det skyldes, at hans billeder 
består af et kompliceret netværk af fragmenter fra naturens verden og glidende overgange mellem 
det nonfigurative og det figurative. Det første led i hans kunstneriske skabelsesproces er 
frembringelsen af en helt abstrakt hvid reliefstruktur, der er bygget op af forskellige stykker lærred, 
der ikke har samme tekstur. På dette netværk af abstrakte fragmenter maler han udsnit af naturen, 
som aldrig kan ses samtidigt i den virkelige verden, men kun kan opleves simultant i det kunstneriske 
univers. Der opstår, hvad han selv tidligere har kaldt en ”samlet, splittet virkelighed” og en 
"kontrapunktisk realisme", fordi hans kunst består et rigt varieret og komplekst netværk med mange 
komplementærfarver og kontraster, der kan beskrives som paralleler til kontrapunktet i musikkens 
kompositioner. Han har altid understreget, at derfor kræver fortolkningen af hans kunst en 
”simultan perception" eller en ”flerhed af blikke”. De malerier, som han præsenterer i denne 
udstilling, er præget af, hvad han kalder en "multiversal realisme".  Betegnelsen "multivers" bruges 
normalt om et univers, der kan være en del af en meget større "samling" universer.2  I Lars Physant's 
optik betyder "multiversal realisme" derfor, at hans kunstneriske univers er opbygget af "små 

                                                           
1 Maurice Merleau-Ponty, Maleren og filosoffen, København, 1970 oversat af Laurits Lauritsen i 
1970 efter  L’oeil et l’esprit, Paris, 1961 , p. 48. 
2 I sit essay fra 1895 Is Life Worth Living? skrev den amerikanske filosof William James: "Sandelig,  det 

eneste vi kender af goder og forpligtelser kommer fra naturen... [hvilket] kun er plasticitet og 

ligegyldighed - et moralsk multivers, kunne man kalde det" og et nyt ord var født. Et århundrede senere 

er James neologisme blevet beslaglagt af fysikere og taget i brug i en noget anden sammenhæng. Vore 

dages 'multivers' henviser til den bogstavelige eksistens af flere universer. Men er dette overhovedet 

muligt? (..). Hvis et multivers findes, skal et af disse universer være præcis som vores, fordi her er vi. 

Heraf følger, at nogle af de beviser, vi kan samle til os i vores univers, vil altid være en del af en slags 

multivers. Se "The multiverse Conundrum". Tim Wilkinson om fysik og filosofi i parallelle universer. 

https://philosophynow.org/issues/89/The_Multiverse_Conundrum  



universer", som beskueren kan gribe som en helhed gennem en længerevarende betragtning, der 
åbner for forskellige fortolkninger af vor verden.  Hans malerier afdækker nye aspekter af 
synsoplevelsen og stimulerer os derfor til at få blik for aspekter af naturen, som vi ikke har taget 
notits af eller simpelthen overhovedet ikke været opmærksom på. I hans kunst finder vi altid 
henvisninger til det uendelige og visualiseringer af den opfattlese, at vi kun kan opleve den 
omgivende verden som splittet og delt i små elementer, men at kunsten kan give os en forestilling 
om helheden.   
 
Variationer i rytmerne og dannelser af rum er i hans malerier uendelige. Hans lysende palet er præget 
af en sansebåret erfaring. De udtryksfulde farver og de fine overgange mellem lys og skygge skaber 
en intens stemning, som drager os ind i et magisk rum og inspirerer os til at opleve den med hele vor 
krop og alle vore sanser. Hans farvefelter har en kontemplativ intensitet og stimulerer os til at 
overgive os til hans kunstneriske univers. Maleri er for ham  "at skabe med farven" og bruge det 
billedkunstneriske formsprog til at udtrykke menneskelige værdier og åbne for en dialog mellem det 
lokale og det globale.  
 
På en forunderlig måde har han kombineret brudstykker af virkeligheden som er oplevet på 
forskellige tider af døgnet og som er fortolket gennem en mangfoldighed af synsvinkler. Han har 
skabt et multiversalt mikrokosmos og på en sindrig måde kombineret udsnit af virkeligheden, der er 
oplevet på forskellige tidspunkter og set gennem en mangfoldighed af synsvinkler. På den måde 
lykkes det ham at give os en større og mere perspektivrig oplevelse af verden end den, vi får til 
daglig. Denne oplevelse har en så intens virkning, at den stimulerer beskueren til næsten at blive en 
aktiv del af den billedverden, han står og betragter. Forfatteren, kunsthistorikeren og professoren i 
filosofi Rafael Argullol udtrykte dette synspunkt således: 
 
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. 3 
 
Disse træk træder tydeligt frem i billedet  Zephyr. The Wind's kalpavriksha (2014), hvor de 
overraskende afskæringer af billedfladen skaber et stort billedrum med en mangfoldighed af 
perspektiver og lysfyldte figurationer, der drager beskuerne ind i landskabsscenen, således at de 
næsten bliver en del af den. I miden af billedet kan vi se et stort træ formet af vinden. Det henviser 
til Kalpavriksha, som er et guddommeligt ønsketræ i den hinduistiske mytologi og er symbol på håbet. 
 
I en række billeder har Lars Physant været optaget af, hvad han kalder "vindens geometrier" og 
fæstnet dem til lærredet.  I  La pasión del viento.  Ondulación de la percepción.(2014)  møder vi nærbilleder 
af vindenes, lysets og farvernes bevægelser, der skaber bølgende geometriske mønstervirkninger, 
som også udtrykker følelser og oplevelser. I Mandala del viento (2014) skal beskuerens øje gennem en 
krævende ”rejse” i billedet, hvor han møder overraskende og hurtige skift fra en tilstand til en anden 
og en rigdom af  uventede formelementer og lysende farvevibrationer.  
 
Sådanne labyrintiske "rejser" ind i malerierne har den fremtrædende spanske digter  Carles Duarte 
fortolket på en både poetisk og anskuelig måde. Hans fortolkning af forholdet mellem den 
fragmenterede verden, som vi forsøger at gribe og kunstnerens evne til at samle den til en helhed i 
Vindens Meditation (2010) lyder sådan:    
 
Vinden 
Som gør luften til glas 
River horisonten i stykker 
og lapper den sammen igen.  
 



Vindenes bølgende bevægelser i Vindens hjerte. Mar de luz. (2011-2013) har Carles Duarte genskabt i 
et rytmisk digt: 
 
Vinden tegner 
Et åbent rids 
En vuggen af klarhed 
Som et hjerteslag." 
 
 
I Lars Physants illustrationer til Federico García Lorcas digte i Ferias (1921) møder vi også dialoger 
mellem billedkunstens og digtningens verden. I alle digtene er der overraskende og uventede spring 
fra en situation til en anden, ligesom der er utroligt mange stemningsskift og udtryk for 
forvandlingens ubønlige lov. Netop denne rigdom af kontrastrige situationer og stemninger er det 
lykkedes Lars Physant at genskabe gennem sin forunderlige kompositionsteknik, intense maleriske 
foredrag og lysende farvevibrationer.  
 
I et andet  af de udstillede malerier Transcendencia. Viento del color. (2014) er lysets og farvernes kraft så 
stærk, at naturens former og konturer forsvinder og vi møder et natursceneri, hvor det alene er 
intense bølger af lys og farvestråler, der fylder billedrummet.  
 
Essencen i Lars Physants kunst kan sammenfattes i følgende citat af den berømte engelske maler 
Francis Bacon. Det lyder sådan: 
 
Den store kunst er altid en måde at koncentre, at gendigte, hvad vi kalder ”faktum”, hvad vi ved om vores eksistens  
– en rekoncentrering... (en måde) at rive sløret, som kendsgerningen med tiden erhverver, af. (..) Takket være vores 
tænkeevne fortæller en billedlig form os med det samme, hvad det drejer sig om, hvorimod en ikke-billedlig form først 
indvirker på sanserne og derefter langsomt sniger sig tilbage til faktum.  
 
I sine malerier afdækker Lars Physant det uventede og giver os nye muligheder til at opleve og forstå 
den omgivende verden og det indre liv. Han gør det muligt for os at overskride de givne 
livsbetingelser, samtidig med at han peger på det gådefulde og gør fantasiens verden til en del af vor 
hverdag. Hans oplevelse af verden er ofte en parallel til den som William Blake har udtrykt på 
f'ølgende måde: 
 
At se en verden i et sandkorn og en himmel i en vild blomst, holde uendeligheden i sin hånd og evigheden i en time. 
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