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OVERRASKENDE RELATIONER MELLEM KUNST OG VIDENSKAB 
Om "den samlede splittede virkelighed" i Lars Physants kunst 

Else Marie Bukdahl 

 

"I kunstværkerne slår naturen øjnene op." (Adorno)1 

 

Niels Bohr er den første virkelig fremtrædende naturvidenskabsmand i det 20. århundrede, der vide-
reudviklede det brobygningsarbejde mellem naturvidenskab og alle de andre vidensområder, som blev 
indledt i renæssancen og videreført i barokken, men som i de følgende to århundreder fik en mere 
beskeden plads i kulturlivet. I et brev til forfatteren Jørgen Bukdahl fra d. 22. april 1959 understreger 
Niels Bohr sit brobygningsarbejde på følgende måde: "For mig er fysik, biologi, sociologi og etik trods 
al forskel hver især udtryk for bestræbelserne på at øge vor viden om tilværelsen og opnå et stedse 
klare overblik over erfaringerne." Senere inddrog han også kunsten på en mere direkte måde i sine 
forsøg på at skabe nye forbindelseslinjer mellem kunstens og videnskabens verden, især hans egen 
komplementaritetsteori. Grundstenen i hans teori er at hverken det visuelle eller det verbale sprog 
kan fortolke hele verden, men kun fragmenter eller komplementære aspekter af den. Vi må acceptere, 
at vi aldrig kan se og vide alt på samme tid. 

Han var derfor overbevist om, at "fremskridt i den menneskelige forståelse" i fremtiden vil komme til 
at "bestå i væksten af et fletværk af sammenvævede komplementære forståelser af forskellige aspek-
ter af naturens fylde."2 I en takketale til de japanske fysikere brugte han således det berømte bjerg 
"Fujiyama som et symbol på komplementaritet, idet han beskrev de indtryk, man fik under de forskel-
lige belysninger og synsvinkler som komplementære i den forstand, at de kun tilsammen gav det fulde 
og betagende billede af de luftige og rene linjer i dette bjerg, således som det er forsøgt gengivet i 
Hokusais berømte værk Hundrede billeder af Fujiyama."3 I denne bog har Hokusai skabt hundrede gra-
fiske stik, som viser hvorledes lyset og årstidernes skift ændrer Bjerget Fujis fremtrædelsesform.  

                                                             
1 Adorno, Aesthetic Theory (1970). Også fortolket af Alastair Williams i New Music and the Claims of Moder-
nity, Routledge, New York 1997, p. 13. 
2 Citeret af Tor Nørretranders, Det udelelige. Niels Bohrs aktualitet i fysik, mystik og politik", København, 1985, 
pp. 316-317.  
3 Bohr, Hans, My Father, in S. Rozental (ed.), Nels Bohr. His Life and Work seen by his Friends and Colleagues, 
Amsterdam, 1988, p. 337. 



Lars Physant har altid udforsket den billedskabende proces i grænselandet mellem abstraktion og fi-
guration og mellem form og farve. I hans kunstneriske univers er der altid frugtbare forbindelseslinjer 
mellem kunst, naturvidenskab, musik og poesi. Hertil kommer, at hans komplekse kompositioner med 
de rytmiske farvemodulationer appellerer både til synet og hørelsen. Det er derfor han har kaldt et af 
sine malerier Synæstesi-eksperiment, 2003 (fig. 1). Han har altid arbejdet med enorm energi og målret-
tedhed på at mestre maleriets virkemidler på en original måde og gennem sin kunst afdække nye as-
pekter af vor verden. 

Han er først og fremmest nået frem til, at vi ikke kan opfatte virkeligheden som en helhed. Hans male-
rier visualiserer derfor, hvad han kalder "en samlet splittet virkelighed", der på mange måder er en 
original malerisk tolkning af netop Niels Bohrs komplementaritetsteori.  

Men det var imidlertid hans studier i årene fra 1990 til 1995 af især en af medaljonerne på loftet i the 
Sala Hipóstila i Parc Güell, der inspirerede ham til at arbejde med en "en samlet splittet virkelighed" 
Denne medaljon er udført i den såkaldte "trencadís" teknik af Josep María Jujol i samarbejde med 
Antoni Gaudí i tidsrummet 1908-1909. Billedfladen er bygget op af uendeligt mange små stykker, der 
er selvstændige, samtidig med at de er dele af en helhed. (fig. 2).  

I hans malerier – f.eks. Solvind, 2010 (fig.3) – kan vi se sporene fra disse studier. I sin kunst har han 
kombineret fragmenter fra naturen, der er oplevet og fortolket på forskellige tider af døgnet og under 
skiftende vejrforhold. Og disse naturfragmenter er set fra forskellige synsvinkler og kan med rette kal-
des kunstneriske fortolkninger af komplementære aspekter af naturen. Du kan aldrig se dem på 
samme tid i naturen. De tilhører den "splittede virkelighed", men du kan se dem alle kombineret sam-
men på billedfladen. De er samlet i det kunstneriske univers. I Solvind – og i mange af hans andre 
værker for eksempel Vindens Mandala, 2014 (fig. 4) – har han skabt et kompliceret netværk af frag-
menter fra naturen og umærkelige overgange mellem det figurative og det nonfigurative og samlet 
dem til helhed, således at der bliver skabt en ny virkelighed. 

Det første element i Lars Physants skabende proces er frembringelsen af en helt abstrakt, hvide reliefs-
truktur af træ, der er opbygget af mange enkeltdele i forskellige lag, og dækket af lærreder med forske-
llige teksturer. På dette netværk af abstrakte fragmenter maler han forskellige sider af den genkende-
lige verden, som aldrig kan ses samtidigt i den virkelige verden, men kun træder frem som en helhed i 
det kunstneriske univers. Derfor har han altid understreget, at oplevelsen og fortolkningen af hans 
værker kræver, hvad han kalder "en simultan perception" eller en flerhed af blikke, der også er titlen 
på et af hans malerier Flerhed af blikke, 2004 (fig. 4a).  

De ovennævnte træk dukker op på en ny måde i Panta Rei, 2003 (In memoriam Maria Rosa Caminals) 
(fig. 5), som rummer en serie af fragmenter fra en kosmisk vision. "Panta rei" betyder ordret oversat, 
at "alting flyder". Der hentydes til den græske filosof Heraklits opfattelse af, at alt i verden er under 
konstant forandring. Det gælder både det mindste sandkorn og stjernerne på himlen. I dette maleri er 
billedfladen så opdelt, at det giver mulighed for at skabe mange subtile formationer. Den tomme 
midterste del af billedet skaber overraskende forbindelser mellem det kunstneriske univers og vor ver-
den. Det tomme felt henviser også til det uendelig rum og afslører, at vi kun kan opleve naturen 
stykkevis og delt, medens kunstværket kan give os en forestilling om dets helhed. Men mønstervirkni-
ngerne i denne helhed rummer også spejlinger af en indre verden, som er et centralt element i Lars 
Physants kunstopfattelse. Også i Gandhi's letters to Hitler, 2012 (fig. 6) træder denne opfattelse tyde-
ligt frem.  



Dette synspunkt er også præcis, hvad både Cézanne og Merleau-Ponty har understreget i deres 
kunstsyn. I Eye and Mind (1961) registrerer Merleau-Ponty opfattelsen "af øjet som sjælens vindue 
samtidig med at han henviser til Rainer Marie Rilkes analyser af Rodins skulpturer: uden dette vindue 
ville sjælen ikke leve lykkeligt i kroppen."4 Hvad malere som Cézanne altid har vidst er, hvad Merleau-
Ponty har indføjet i sin filosofi. Det drejer sig om, at det at se ikke er en måde at tænke på, men et 
middel til slippe bort fra den subjektive rationelle tænkning og refleksion."5 I Lars Physants malerier 
finder vi altid et klart brud med enhver fossil rationel tænkemåde og nye åbninger til følelsernes og 
fantasiens verden. Og derfor lykkes det ham at give os en opfattelse af verden, der er mere perspekti-
vrig end den, vi kender.  

Niels Bohr åbnede porten til en ny forståelse af vor opfattelse af verden og af forholdet mellem kunst 
og videnskab. Denne opfattelse blev senere uddybet af videnskabsmænd, der – som Mitchell Feigen-
baum – arbejdede med "kaosteorierne", især tolkninger af fraktaler. At tænke i visuelle udtryk indtager 
en vigtig plads i studiet af fraktaler, der er billeder af ikke lineære komplekse dynamiske systemer og 
som er det første brud med Galileo Galileis lineære geometri. Faderen til opdagelsen af fraktalerne, 
Benoit Mandelbrot, så meget klart, at fraktaler findes overalt, i en bjergkædes profil, i en kystlinjes 
snoede forløb og i skyformationerne. Men den lineære geometri kan ikke beskrive dem, fordi "skyerne 
er ikke kugler, bjergene er ikke kegler, kystlinjerne er ikke cirkler og lynet bevæger sig ikke som en ret 
linje."6 Fraktaler udgør mangfoldighedens æstetik, der blotter det synspunkt, at der er noget i virke-
ligheden, der kun kan bringes frem ved at formes som et billede. Og det gælder netop også billedkuns-
ten. Netop fordi det verbale sprog og de kunstneriske udtryk aldrig dækker hinanden, kan billedkuns-
ten få fat i perspektiver og nuancer, som det verbale sprog ikke kan indfange med deres redskaber.  

De fragmenter af vindens, lysets og farvernes bevægelser i Vindens Lys, 2010 (fig. 7) har Lars Physant 
selv kaldt "den jyske mulds fraktale fimrehår." Andre mønstrevirkninger i naturen, der ligner fraktaler, 
dukker frem i Vindens variationer, 2013 (fig. 8) og i Vindens passion, 2013 (fig. 9). I andre malerier, hvor 
den maleriske tolkning af naturens bevægelser har en fremtrædende plads – f. eks. Vindens Hjørner I, 
2010 (fig. 10) – er former og linjer blevet så forflygtigede, at det er intense bølger af lys og farvevibra-
tioner, der fylder billedrummet, således at naturens skabende processer træder tydeligt frem.  

I videnskabens verden studerer man fortrinsvis de fraktale forløb som fortløbende processer på en 
computerskærm. I Lars Physants malerier, der fremtræder som afsluttede helheder, der fortolker vor 
fragmenterede verden, møder man paralleller til de fraktale forløb i de abstrakte mønstervirkninger i 
lysets, farvernes, skyernes, vindenes og havets bevægelser. Men de dukker også op i de komplekse 
former, som dannes i det vindblæste græs og i træernes netværk af grene eller – som i Fraktaleksperi-
ment III, 2009 (fig. 11) – i mønstrene i gengivelsen af det guddommelige ønsketræ, også kaldet kalpa-
vriksha i Jain templet Ranakpur i Rajasthan i det vestlige Indien.  

At male er – som Lars Physant selv har udtrykt det – at "forme med farven" og bruge det billedkunst-
neriske formsprog til at afsløre nye aspekter af vor fragmenterede verden, udtrykke menneskelige 
værdier og åbne for dialoger mellem det lokale og det globale i kunst, videnskab og i vor verden. Gen-
nem sin kunst splintrer han det slør af konventioner, som indhyller vor hverdag, og afdække en virke-
lighed, vi hidtil ikke har kendt.  

                                                             
4 Cooper, Sarah, The Soul of Film Theory, Springer, p. 115.  
5 Cooper, Sarah, op. cit., p. 115.  
6 H. O. Peitgen and P. H. Richter, The Beauty of Fractals", New York, p. V. .  



Når man møder Lars Physants malerier kommer man derfor til at tænke på Poul Klees fremhævelse af 
farvens betydningsskabende kraft. For han understreger, at farven er "det sted hvor hjernen og uni-
verset mødes."7 

 

 
 

                                                             
7 Grohmann, Will, Paul Klee, Librairie Flinker, Paris 1954, p. 141. <  


