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"Jeg skulde en gang bringe noget, i blandt andet en sort Flaske hen til en 
Mand i Byen, det var om Foraaret da alting begyndte at bliver grønt. 
Tilfældigt blev jeg vaer, at Egnen speilede sig formindsket i Flasken; jeg 
saae her nu et Maleri af Omgivelserne, saa skiønt, saa fuldkommet, saa 
sandt. Jeg benyttede, siden ofte dette Middel lykkelig over denne Opda-
gelse".1 
 

Christoffer Wilhelm Eckersberg 1783-1853 
 

 
For mig er det kærligheden til selve det at SE, som først og fremmest bærer Eckersbergs talent for og 
hans resultater i maleriet. Den visuelle perception har naturligt defineret hele hans tænkning og be-
vidsthed omkring virkelighed, videnskab, filosofi og religion. 
 
Uden sammenligninger overhovedet, men yderst relevant for udstillingen her, minder Eckersbergs fla-
skeoplevelse mig om det, der skete i mit liv, da jeg som ca. 5-årig oplevede, at min far kunne tegne. 
Jeg bad ham om at tegne træet i haven, blomsterne i vindueskarmen; principielt hvad som helst... Det 
var ren magi, at han i et "mikrokosmos" af en blyantstegning kunne gengive den ydre virkelighed! At 
etablere en relation til den sete virkelighed ved at gøre den til tegning eller maleri; det var simpelthen 
sporet til meningen med mit liv, som blev lagt ud for mig. 
 
Jeg begyndte med at kopiere min fars tegninger, og først flere år senere turde jeg endelig selv prøve 
at tegne direkte efter omgivelserne. Jeg kunne tegne portrætter efter levende model, da jeg var ca. 13 
år; men det var ikke så lidt af en åbenbaring, da jeg senere opdagede, at jeg var i stand til at tegne ret 
så vellignende gengivelser af billeder i bøger og aviser. 
 
Den Eckersbergske metode 
 
Eckersbergs betydning for mig var stor, da jeg i 1987 drog til Rom for første gang. Projektet var, at jeg 
skulle udføre mindst ét billede til hver af de 40 kapitler, der udgjorde bogen "Rom – pladsernes by"2. 

                                                             
1Peter Michael Hornung og Kasper Monrad: ”C.W. Eckersberg – dansk malerkunsts fader”. København 2005 
2Ole Askov Olsen: “Rom – pladsernes by”. København 1996 



OG jeg skulle gøre det uden brug af fotografier, på Eckersbergsk manér, siddende på en trebenet jagt-
stol foran motiverne. 
 
Min begejstring for Eckersberg førte også til en kunsthistorisk interessant opdagelse i de godt 8 måne-
der, jeg samlet var i Rom. Ved forsøget i 1990 på at genfinde det nøjagtige øjepunkt hvorfra Eckersberg 
havde malet "Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk (1815)", så jeg meget snart og dybt 
overrasket, at motivet slet ikke findes og aldrig har eksisteret. Det er i Colosseum fysisk umuligt at 
komme på tilstrækkelig lang afstand til at kunne opleve en samlet udsigt gennem tre buer på én gang. 
Takket være kunstnerens perspektiviske og maleriske mesterskab har det været muligt at dekonstru-
ere og rekonstruere Colosseum på en måde, så det fremstår som en fuldstændigt overbevisende skil-
dring af en romersk udsigt; helt på linie med hans andre "romerske prospekter", hvor det er muligt at 
stedfæste øjepunktet helt præcist den dag i dag. Det spændende var også, at det bestyrkede, og efter 
min mening næsten beviser, Kasper Monrads formodning om, at Eckersberg var ansporet til at struk-
turere en komposition i en opdeling af tre buer ved at have betragtet sin beundrede mester Jacques-
Louis Davids hovedværk "Horatiernes ed" i Paris i årene 1810-18133. 
 
Hundredevis af tegninger og akvareller samt en del akryl- og oliemalerier blev til med den "Eckersberg-
ske metode" i tiden 1987-1996; men jeg har siden i mange tilfælde fortrudt, at jeg aldrig tog fotografier 
af mine motiver fra de år. Jeg begyndte på et tidspunkt i denne periode at eksperimentere med at 
opnå en frugtbar feedback og synergi mellem det direkte studie af motivet og brug af fotografiske 
gengivelser i den kunstneriske proces.  
David Hockneys storslåede studie af malernes brug af optiske og fotografiske hjælpemidler gennem 
tiderne peger på smukkeste vis på de uendelige og positive muligheder, der findes for en maler i for-
hold til yderligere at kvalificere udtrykket i det rene maleri4. 
Thyge Christian Fønss-Lundberg har i sin artikel om Tuxens kongelige portrætter tydeligt gjort rede for, 
hvilket befriende og konstruktivt værktøj fotografiet kan udgøre som supplement til et realistisk udtryk 
i maleriet5. 
 
Billedrummets kraftfelt 
 
Erik Fischers tekst "Eckersbergs harmoniske univers" og hans eksemplificeringer af Eckersbergs be-
vidsthed om, hvad jeg har kaldt "kompositorisk energi" fik afgørende indflydelse på mit maleri og mine 
refleksioner over det6. "Drama hos Eckersberg er imidlertid ensbetydende med bevægelser og spæn-
dinger i billedrummets kraftfelt" – "BILLEDRUMMETS KRAFTFELT"! At opleve billedfladen som et ener-
getisk kraftfelt er en vidunderlig beskrivelse af selve maleaktens rum. 
 
Villads Villadsen beskriver smukt essensen i Fischers skarpe og passionerede indlevelse i Eckersbergs 
univers: "Han [Erik Fischer] betoner ikke mindst den strukturelle energi i Eckersbergs kunst og uddrager 
nogle strukturelle og geometriske lovmæssigheder, og påpeger en næsten absurd dobbelthed i per-
spektivets væsen, snart som et instrument i rumgengivelsens tjeneste, snart som et billedskabende 

                                                             
3Kasper Monrad: ”Under samme himmel – Land og by i dansk og tysk kunst 1800-1850”. Udstillingskatalog til udstillingen af samme navn. 
København-Hamburg-Ottawa 2000 
4David Hockney: ”Secret Knowledge. Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters”. London 2001 
5Thyge Christian Fønns: ”Purveyor to the Royal Court” i ”Tuxen: Colour Countryside and Crown”. Udstillingskatalog Skagens Museum og 
Fuglsang Kunstmuseum. Aarhus 2014 
6Erik Fischer: ”Tegninger af C.W. Eckersberg”. Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst. København 1983 



instrument, muligheder, der med et lån fra musikkens sprogbrug rummer harmoniske, polyfone og 
kontrapunktiske spændinger". "Dette [malernes erkendelse og udnyttelse af perspektivteorien] hæn-
ger sammen med, at rum og flade i det perspektiviske system står i et komplementært forhold til hin-
anden"7. 
 
Fra KOSMOS til POLYKOSMOS 
 
Jeg har siden min tidlige ungdom været fascineret af Pierre Alechinsky og hans ikonagtige laden et 
billede bestå af mange billeder. Det vil sige ikke en samling "uafhængige" billeder, men billeder der 
interagerer og kommenterer hinanden på den samlede billedflade – "i det samlede univers". I 
1980'erne eksperimenterede jeg med at arbejde "Eckersbergsk" på en opdelt billedflade af papir eller 
lærred. Men jeg trængte til i højere grad også at rumme en "indre" – ikke naturalistisk genkendelig – 
"abstrakt" dimension i billederne. Netop dette er kendetegnende ved flere af værkerne i udstillingens 
KOSMOS-del; en ydre del, der repræsenterer den indre verden og vice versa. 

Siden mine første møder med den abstrakte ekspressionisme, omkring samme tid som mødet med 
Alechinskys kunst, drømte jeg om, at realisme og abstraktion kunne mødes til begges fordel i det 
samme værk. 
 
Ved "serendipitet" kom jeg så for ca. 20 år siden af simpel pladsnød i mit tidligere atelier til at lægge 
nogle små og mindre lærreder på overfladen af et maleri, der lå på et bord. Du godeste! Hvad nu, hvis 
dette VAR værkets overflade?? Jeg begyndte straks sammen med Sílvia Magrinyà i Costán at eksperi-
mentere med mulighederne i dette udtryk, hvor malefladen i sig selv sprænger de almindelige rammer 
for maleriet. Jeg har siden da næsten udelukkende malet på reliefstrukturer skabt af Sílvia Magrinyà. 
Langt de fleste er skabt som selvstændige abstrakte værker ud fra hendes egen inspiration; men en-
kelte, specielt til portrætterne, rummer ønsker fra min side i forhold til kompositionen. 
Der var en væsentlig inspiration fra Jean Arps relieffer; men det stod hurtigt klart, at det skulpturelle 
element ikke var det mest spændende; det var i accentueringen af skiftene på en opdelt overflade i 
maleriet, jeg følte, at det virkeligt slog gnister. 
Jeg så med det samme mulighederne for at rumme alt, hvad Eckersberg havde lært mig, simultant med 
begejstringen for abstraktion, introspektion og abstrakt ekspressionisme i en samling af paralleller uni-
verser, der samledes i et enkelt værk. "Samlet splittet virkelighed"; "kontrapunktisk realisme" og "mul-
tiversal realisme" er udtryk, der er blevet knyttet til malerierne på reliefstrukturer af træ med mange 
typer lærred som billedflade. 
 
Som en direkte forlængelse af Erik Fischers beskrivelse af det Eckersbergske billedrums kraftfelt skrev 
Lisette Vind Ebbesen i 2011 en tekst om mine malerier på reliefstrukturer med fokus på værkerne som 
komplekse energisystemer. "∆Sunivers ≥ 0. Væksten i entropien for universet vil altid være positiv – Ter-
modynamikkens 2.hovedsætning" var undertitlen på teksten som konkluderede: "Entropien hersker 
også i Physants malerier, men den er styret af kunstneren, som selv har placeret informationerne og 
meningerne ind i det lukkede system i former og farver som tilsammen skaber sammenhænge, mod-
sætninger og masser af energier"8. 

                                                             
7Villads Villadsen: ”C.W. Eckersbergs dagbøger. Bind 1, 1810-1837. Udgivet og kommenteret af Villads Villadsen”. København 2009 
8Lisette Vind Ebbesen: ”Orden i Uorden. Entropien i Lars Physants malerier”. Katalog til ”Panta Rei. Solen er ny hver dag, og den har 
samme bredde som en menneskefod”. Skagen 2011 



Hovedtitlen "Orden i uorden" strejfer den intention, som jeg, igen uden sammenligninger, føler, jeg 
deler med Eckersberg: At beskuerens billedoplevelse munder ud i en tilstand af en højere grad af har-
moni. Jeg søger meget bevidst motiver, som i udgangspunktet ses som et kaos, langt ude af balance, 
for derefter i maleprocessen at forsøge at opnå en oplevelse af harmoni parallelt med en meditation, 
som i eksemplet ”Virtuel Mandala”. 
 
Jeg er ked af, jeg aldrig mødte Erik Fischer. Jeg ville så gerne have forsøgt at dele oplevelsen af det 
drama, jeg føler, vekselvirkningen mellem diskontinuitet og kontinuitet, som kompositionen og male-
riet på en opdelt reliefstruktur udgør. 
 
Da Peter Greenaway i 2003 præsenterede sin vision om at gøre simultan perception til en slags ople-
velsesmodus for det 21. århundrede i form af "The Tulse Luper Suitcases"9, vidste jeg med det samme, 
at det var tale om noget væsentligt, som havde konsekvenser for mit eget værk. Greenaway har med 
sit helt enestående talent og overblik som kunstner og intellektuel været en væsentlig støtte for mig i 
eksperimenterne med en simultanitet i perceptionen af værket. Den oprindelige idé med nærværende 
udstilling var faktisk et malerisk og filmisk samarbejde mellem Greenaway, Rainier van Brummelen og 
undertegnede. 
 
Jeg vil som et direkte oplæg til kapitlet, der handler om "Polykosmos" nævne to momenter, hvor se-
rendipitet spiller en hovedrolle. 
 
 
Det lykkelige møde 
 
De hvide, ofte med enkelte gule felter, reliefstrukturer, der opleves som selvstændige, færdige værker, 
kan af og til hænge længe på væggene i atelieret, inden min inspiration ser muligheden for at male på 
dem. Jeg ser, oplever og genoplever dem masser af gange for at lære dem bedre og bedre at kende, 
og forsøger mange alternativer før et møde med min idé om et maleri. Det er et langt mere komplekst 
møde end mellem en kompositionsidé og et kvadratisk eller rektangulært plant lærred eller papir. 
 
Når på et tidspunkt mængden og styrken af de ”tilfældige” overensstemmelser mellem reliefstruktu-
ren og min drøm om en komposition, der kan fuldende dens iboende muligheder; når et niveau, hvor 
overensstemmelserne simpelthen bliver for mange og for stærke – så begynder jeg at sitre elektrisk; 
mødet, der altid skulle indtræffe, har fundet sted, og et helt nyt værk er begyndt: Derefter er det ”blot” 
at male det! 
 
Serendipitet; fra mulighed til nødvendighed 
 
Når en kompleks reliefstruktur, efter sit "lykkelige møde" med en kompositionsidé fra min side, er klar 
til at begynde sit forløb som maleri, er der tale om at forsøge at bringe eksempelvis 8, 12, 18 eller flere 
enkeltdele i en form for artikuleret balance. For mig er det dybt fascinerende og vidunderligt, at jeg 
uundgåeligt bliver tvunget til at IMPROVISERE denne balancering af relationerne mellem alle enkelt-
delene og deres relation til helheden. 

                                                             
9Peter Greenaway: ”The Tulse Luper Suitcases. Part 1: The Moab Story. Part 2: Vaux to the Sea. Part 3: From Sark to the Finish”. 2003 



 
Kompleksitetsniveauet er alt for højt til at jeg bevidst kan processere de nøjagtige relationer mellem 
enkeltfaktorerne som for eksempel lys, farve, tekstur og malemåde i 16 meget forskellige enkeltfelter 
SIMULTANT. Bedste mulighed er at stole på at processen, bakket op af godt 50 års erfaring med at 
anbringe maling på lærred, finder øjeblikke med serendipitet, hvor den rigtige handling ses, føles, tæn-
kes og udføres. 
 
 


