
   

 
 
 
GEOMETRÍAS DEL ALMA 
Visualisering i malerier af livets gang gennem Federico García 
Lorcas suite ”Ferias” 

 

LARS FEDERICO / PHYSANT LORCA 
URE UDEN TID / PUPILLER UDEN BLIK 

 

Da den danske digter Klaus Rifbjerg tænkte på sin landsmand Lars Physant til at illustrere hans 
oversættelse af digtsamlingen Ferias af Federico García Lorca, kunne ingen have forestillet sig at der 
ville bryde en proces løs, hvori ord og billede, poesi og malerkunst, ville mødes i skøn forening og gå 
hånd i hånd med den musikalske rytme, som matematikken gemmer. Til syvende og sidst styrer 
tallenes geometri –assymetrisk, symmetrisk, volumetrisk, aleatorisk– kombinatorikken af alle 
kunstneriske udtryk (fra de højeste og mest konceptuelle til de mere populære og spontane). Det er 
muligt at Physant, som i flere år har arbejdet med to koncepter, der forløber parallelt –eftersøgning af 
translationsmuligheder mellem billeder fra forskellige sensorielle eksperimenteringsområder og studiet 
af de mekanismer, der muliggør simultan forarbejdning af forskellige sanseindtryk– og konfronteret 
med den uoverskuelige lorkianske dimension, fandt den perfekte undskyldning for at kunne føre sine 
eftersøgningsprocesser ud i livet til deres yderste konsekvens. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
forklare, på få linjer og kortfattet, disse præmisser og deres konklusioner, som ikke er andet end de 
værker, der udgør denne serie.  

 

Sensoriel translation mellem ord og billede 

Det var lige nøjagtigt, hvad det drejede sig om: at overføre til plastisk sprog, til billedsprog, den 
frugtbare forestillingsverden, der er tilstede i Ferias, en brønd af konnotative og denotative 
forbindelser, som det tragiske-festlige islæt, der er tilstede i digteren fra Granadas liv, ikke kan undfly. 
Og denne translation er ikke nem, umiddelbart synes det ikke engang sandsynligt, at den kan 
gennemføres.  

«Overføre» er imidlertid ikke det ord, der bedst beskriver disse forløb. I denne forbindelse er der tre 
koncepter, tilsyneladende ligeartet, der kan kombineres: oversættelse, omskrivning og translitteration. 
Den proces, som Lars Physant har påbegyndt, placerer sig mellem omskrivningen og 
translitterationen, men kan ikke på nogen måde anses som ren og skær oversættelse, idet endemålet 
går hinsides at «forsøge at gøre det forståeligt». Lars oversætter ikke (forstået som en omtrentlig 
semantisk repræsentation), han omskriver ikke engang (forstået som tilnærmelse mellem to 
udtryksformer inden for samme system), men derimod skaber han plausible forbindelser mellem 
verbal og ikke-verbal poesi (al den stund ethvert ord opnår sin fulde realisering, når det opløses i et 
suggestivt billede og at ethvert billede indeholder kimen til en potentiel fortælling). Lars’ opgave ligger 
tættere på translitterationen, eftersom han forsøger med alle midler at omlede koncepter og 
sindsbevægelser mellem to sprog med diametralt modsatte skrifttegn, selvom begge områders 
kommunikative hensigt kan være sammenfaldende.  

 



Physant har gentagne gange sagt, at Glenn Goulds Goldbergvariationer og den ekspansive styrke i Peter 
Greenaways forskellige kreative bud, ikke bare i hans film, har øvet stor indflydelse på ham. Disse 
omledningsprocesser er bygget op på grundlag af syntesesættet og den matematiske model. I denne 
henseende bruger kunstneren begreber som «kontrapunktistisk realisme» eller «multiversal syntese», 
begge koncentrationsmetoder, der formidler sammenløbet af numerologiske forbindelser og fysiske 
rum, til at definere sine arbejdsprocesser. 

Matematikken fører os til rytmen, og rytmen til poesien. Vi ved, at tallene er digterens farver –der er 
forskere, der giver sig af med at tælle, ordne og analysere forfatterenes ord statistisk– og metrikken 
lydens symmetri, men vi når næppe at forstå, at farvens essens beror på geometrien, og den plastiske 
kompositions aritmetik på dens musikalitet. I den maleriske omskrivning af digtet Forvirring, viser 
Physant sig at være metrikkens maler, der følger tallet og ordenen (Røde – Gule – Grønne! / Røde – 
Gule – Grønne! / Blå – lyserøde – blå! / Sorte – sorte – sorte!).  

 

Sanselig samtidighed – processer 

Der findes tre processer i en, der går hånd i hånd i Lars Physants værker; processer, der samtidigt 
opsamler –og fortsætter med udgangspunkt i dem– en række undersøgelser og historiske overvejelser, 
som har mangedoblet sig i den bildende kunst.  

1. Den kunstneriske mekanismes evne til at opfange og gengive virkeligheden. Mellem februar og april 1892 
gav Claude Monet sig i lag med en udfordring, der fortsatte indtil 1894: serien viet til 
katedralen i Rouen. Hans hovedformål var at afsløre virkelighedens skiftende ydre med 
udgangspunkt i nedfældningen af samme objekt på forskellige tidspunkter og med små 
variationer i angrebsvinklen . Resultatet blev en cyklus af over halvtreds malerier, som 
udgjorde en sekvens af på hinanden følgende blikke, der ud over at bevise at virkeligheden er 
skiftende og dynamisk, afslørede en evnes skrøbelighed og relativitet: synet, indtil da få gange 
draget i tvivl.  
 
Men Lars’ tilfælde er anderledes: han hverken serialiserer udforskningen eller udfolder 
konklusionerne konsekutivt. Han opdeler det han ser og forestiller sig forskellige øjeblikke, 
lysets indfald, forskellige tider af året, sindsstemninger... for til sidst at ende med at integrere 
det fragmenterede i et eneste resultat, homogent i hele sin heterogenitet. Stillet over for 
Monets værker, spurgte Umberto Eco sig selv omkring komplementaritetens nutidige 
paradoks –et begreb, som også er meget tilstede i Physants værker– ifølge hvilke, selvom 
adfærden af den mest elementære partikel, som vi måtte kunne forestille os i naturen, kun kan 
være det ene og ikke det andet under samme spatiotemporale betingelser, kan man godt stilles 
over for forskellige forklaringsmodeller af virkeligheden samtidigt, der kan være indbyrdes 
modstridende, grundlæggende forskellige eller støde direkte sammen (og derfor også 
komplettere hinanden).  
 

2. Muligheden for at det maleriske kan udgøre et reelt rumkonstruktionselement. Da Robert Delaunay 
mellem 1911 og 1912 udtænkte og udførte et yderst vigtigt værk på trods af dets begrænsede 
proportioner og senere blev stødt ud i mørket af kunsthistorien, og vel vidende at han åbnede 
vejen for abstraktionen, kunne han dårligt forestille sig at han var i færd med at befri 
malerkunsten fra den todimensionelle flade. I Simultane vinduer mod byen lader malerierne sig 
ikke nøjes med deres naturlige grænser, men gør oprør og tager et spring for at erobre 
rammen. Derfra var der kun et skridt til at maleriet og i en bredere betydning, den 
kunstneriske proces, kunne overskride denne nye grænse og brede sig ud over væggene. Og 
herfra var der kun to skridt til at skabe fysiske rum med forskellige materialer, som i 
Schwitters’ Merzbau.  



Således, i samme bølgelængde og som største delen af af de værker der udgør Ferias vidner om, 
bygger Physant, ud over malerier, som ikke er det, fysiske rumenheder, der kæmper for at 
tilegne sig rummet, der omgiver dem. Hvis den rumlige egenskab af denne danske kunstners 
værker opløses i grænselinjerne, så flyder deres fysiske egenskaber ud og mister herved deres 
soliditet.  

3. Teknikken som universalløsning og (frustreret) formål. Teknikken som historisk register. Muligheden 
for at de tekniske processer som kunstnerene lidt efter lidt har taget til sig og tilegnet sig –hver 
af dem mere overraskende og dristigere end den foregående–, skulle være nøglen til at nå de 
to umiddelbart foregående målsætninger, er blevet fortrængt af overbevisningen –nu vished– 
om at virkelighed og teknik (sandhed og videnskab) tilhører forskellige sfærer, hvor teknikken 
kan præsenteres som en midlertidig undskyldning og på ingen måde som eneste formål 
og/eller det kunstneriske håndværks endemål. I hans værker afspejles de forskellige måder at 
give virkeligheden form v.h.a. forskellige teknikker: de overlapper hinanden eller 
sammenstilles, og afslører et dybt kendskab af kunsthistorien.  

 

Om det poetiske og forudbestemte 

Vi læser Federicos digte, gransker Lars’ lærreder og tænker, at det måske ville være passende med en 
sidste og kort refleksion. Livet er ikke kunst, er ikke poesi, er ikke malerkunst. Derimod er livet 
kunstnerisk organisme, poetisk organisme, malerisk organisme, al den stund det benytter sig af dem 
alle til at genkalde fortiden, afsløre nutidens sande ansigt og mening og bringe den uvisse skæbne, som 
hastigt nærmer sig fra fremtiden, for dagen. «Guds karrusel drejer omkring månens aksel», skrev Lorca 
i digtet Astral Feria. Livet, lig virkeligheden, viser sig at være ligesom karruseller hvis heste, vi ridder. 
Snart er vi oppe, som vi er nede. «I kommer flygtende til verden / fra et omvendt eventyr, fra marken 
/ fyldt med gamle drager / der besejrer helgenerne», kan vi læse i Karrusel. I denne opad- og 
nedadgående bevægelse kan verdenen på et øjeblik omvæltes, alt efter vores bliks vinkel og 
tidspunktet. Og så er tiden inde til at urene og pupillerne fyldes af digteren, af maleren.  
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