
Af Christian Schultz-Lorentzen
redaktion@nordjyske.dk

Den sikre vej til kunstnerisk 
impotens er at lade sig dikte-
re af kravet fra sit publikum.

En velkendt sandhed, som 
ikke just kendetegner den 
54-årige danske maler Lars 
Physant, der frem til 14. 
august er aktuel med en på 
flere måder særpræget 
kunstudstilling på Skagen 
Odde Naturcenter – ”Panta 
Rei. Solen er ny hver dag, og 
den har samme bredde som 
en menneskefod”.

Her bydes der på noget så 
sjældent som et kunstnerisk 
sam- og modspil med arki-
tekten Utzon og maleren 
Krøyer, som på hver sin må-
de har sat sit velkendte kul-
turpræg på den salte top af 
Danmark. Lars Physant for-
søger således at forvandle 
udstillingslokalet til et Ut-

zon-inspireret kirkerum fra 
det 21. århundrede med 
masser af udfordringer til 
den kristne ikonografi, 
mens et af Krøyers hoved-
værker udsættes for en ny-
fortolkning med inspiration 
fra Indien.

Lars Physant, der i 16 år 
har haft hjemsted i den cata-
lanske hovedstad Barcelona, 
er kendt for at eksperimen-
tere med selve begrebet ma-
leri på ofte irregulære relief-
strukturer med lærred på 
træ. Med farver, lys og ikke 
mindst de opdelte billedfla-
der udfordres opfattelsen af 
maleriets muligheder. Et 
kunstnerisk eksperiment, 
der ikke er gået upåagtet 
hen. Lars Physant var som 
gæstekunstner den bedst 
sælgende på kunstnersam-
menslutningen Corners ud-
stilling på Sophienholm sid-
ste år. På en tilsvarende ud-

stilling i år var Hans Nielsen 
gæst, og han inivterede 
kunstmaleren til at udstille i 
Skagen Odde Naturcenter.

Bare for godt
- Det helt overordnede mo-
tiv, eller kald det bare bud-
skab, hvis du vil, ligger i 
energifordelingen og ekspe-
rimenterne med maleriets 
opdelte overflade, den si-
multane perception af de 
mange enkeltdele i billedet. 
Dét som direktøren for Ska-
gens Museum, Lisette Vind 
Ebbesen, i kataloget kalder 
entropien i mine værker, 
fortæller maleren, der de se-
neste to år har fået Vendsys-
sel Kunstmuseums atelier og 
kunstnerbolig stillet til rå-
dighed af direktøren Sine 
Kildeberg. Det er blandt an-
det værker inspireret herfra 
– alle med overtitlen ”Vin-
dens Geometrier” – som ud-

stilles i Utzons arkitektoni-
ske ”ørkenfort”.

Blandt de 27 udstillede 
værker finder man det væl-
dige værk ”Lyspassion 2”, 
som er inspireret af – men 
også et komplementært 
modstykke - til Krøyers be-
rømte ”Sankt Hans Blus paa 
Skagen Strand. 1906”. Et 
monumentalt maleri, der 
gjorde et uudsletteligt ind-
tryk på Lars Physant, da han 
som 16-årig første gang så 
værket.

- Det forekom så rystende 
overlegent godt malet, at jeg 
selv måtte vente yderligere 
et par år, inden jeg for alvor 
turde prøve at udtrykke no-
get selvstændigt gennem 
pensler, fortæller Lars Phy-
sant, hvis ”Lyspassion 2” har 
de samme fysiske mål, 
149,5 gange 257 centime-
ter, som Krøyers nationalk-
lenodie. Det har også bålet 

som samlende fokus, men 
en 180 graders diametralt 
modsat oplevelse: Ligbålene 
i Hinduismens allerhelligste 
ved Ganges i Varanasi i Indi-
en.

- Da jeg stod i en af mit livs 
vendepunktsoplevelser i 
Manikarnika Ghat i Varana-
si for to år siden – det aller-
helligste sted for hinduerne 
– så jeg ligbrændingerne. 
Jeg kunne i forhold til bålet 
mærke både det velkendte 
”hyggelige” Sankt Hans Bål 
samt noget befriende. Jeg 
græd som pisket. Det var 
den opstemmede sorg efter 
min mors død, der endelig 
kunne bryde helt igennem, 
fortæller Lars Physant om 
inspirationen til ”Lyspassion 
2”.
Du har bevidst indbygget refe-
rencer til Krøyers billede?

- For at genføle intensite-
ten, da jeg så Krøyers maleri 

første gang, valgte jeg ikke 
blot samme størrelse til mit 
billede. Marie Krøyer og Hu-
go Alfvén optræder også i 
baggrunden diskret, og Dra-
chmanns-skikkelsen er arke-
typisk forvandlet til Ra-
bindranath Tagore – indisk 
digter, nobelprismodtager 
og Gandhis ven i uafhængig-
hedskampen. Kort sagt: Min 
skandinavisk/europæisk/
occidentale bevidsthed 
vendt 180 grader med bålet 
som omdrejningspunkt, for-
tæller Lars Physant, som har 
tilegnet et af sine udstil-
lingsaktuelle malerier til 
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Den 54-årige kunstner Lars Phy-
sant bor til daglig i Barcelona, 
men har de sidste to somre haft 
kunstnerboligen i Vendsyssel 
Kunstmuseum stillet til rådig-
hed.  Foto: Janne Klerk

Det mægtige maleri ”Lyspassion 2” er helt bevidst et komplementært modstykke til Krøyers berømte ”Sankt Hans Blus på Skagen Strand. 1906”.   Foto: Janne Klerk

Sanselig rodeorden
SKAGEN: Den danske Barcelonamaler Lars Physant i sam- og modspil med nationalkoryfæer
som Utzon og Krøyer på kunstudstilling i Skagen Odde Naturcenter



kunstneren Frede Christof-
fersen, der var et af de mest 
markante medlemmer af 
Vrå-udstillingen, der netop 
har åbnet op for sin 69. ud-
stilling.

- Hans ide med at male na-
turalistisk ekspressivt, hvad 
han så på sin egen nethinde, 
har jeg længe syntes var ge-
nialt og usædvanligt: Det at 

bevæge sig mellem det indre 
og det ydre i et stærkt male-
risk udtryk, er fantastisk. 
Det konstante skift i fokus 
mellem det indre og ydre er 
noget, jeg altid selv arbejder 
med, lyder det fra Lars Phy-
sant, hvis værker i Skagen 
Odde Naturcenter er opstil-
let efter en overordnet og 
tankeinspirerende plan.

- Lysindfaldet i salen fik 
mig til at tænke på Utzons 
kirke i Bagsværd, selv om 
hvælvet ikke er rundt. Men 
det gav mig en klar oplevel-
se af et kirkerum, som jeg 
blandt andet har udtrykt i et 
triptykon, inspireret af Hie-
ronimus Bosch ”De jordiske 
lysters have”, hvor midter-
stykket er ”Lyspassion 2”.

- Venstresiden er en oprin-
delighedsdel, en paradisisk 
del, der knytter sig til ele-
mentet vand. Højresiden er 
en undergangsdel, der viser 
menneskekroppens afslut-
ning i et ligbål. Efter ele-
menterne vand og ild, duk-
ker elementet luft op i form 
af ”Vindens geometrier”. 
Det er billeder med inspira-

tion og motiver fra Vendsys-
sels ydre rum, der jo altid er 
mærket af vinden. Og vin-
den er naturligvis i et kirke-
rums kontekst synonymt 
med Helligånden og dens 
kræfter. Maleriet med ligbå-
let umiddelbart før ”vindbil-
lederne”, hedder da også 
”Tunger af ild”, fortæller 
Lars Physant, der med sam-

lingens cirkulære forløb, 
stiller flere spørgsmål. Må-
ske især om et kristent alter-
billede kan tage motivisk 
udgangspunkt i det allerhel-
ligste fra en anden religion.
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Solvind.

Vindens lys. Vindens hjørner.

Vindens meditation.

» Det konstante skift i fokus mellem 
det indre og ydre er noget, jeg al-

tid selv arbejder med.
 LARS PHYSANT, kunstner


