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FORORD 
 
 

Lars Physant er ikke bare maler i den forstand, at han er personen, der maler et værk – han er billed-
skaber, fordi han allerede inden han sætter penslen på lærredet, har arbejdet intenst og undersøgende 
med det begreb han kalder for synsakten. I interessen for synsakten er Lars Physant ikke blot interes-
seret i form og indhold, men i hele måden vi moderne mennesker perciperer – ser og opfatter verden 
på. Og med verden skal forstås hele verden. Både den indre og den ydre, menneskets, naturens og 
fænomenernes verden, som den ser ud, og består i al sin mangfoldighed og kompleksitet, alt efter 
hvem vi er, og hvor vi ser den fra. 
  
Som en videnskabsmand på ukendt territorium går Lars Physant undersøgende til maleriet – med 
åbent sind og uforfalsket nysgerrighed. I tillæg er Lars Physant en ihærdig skribent og hans tekster, 
som ofte følger hans udstillinger, vidner om et tankegods, et vokabular og et begrebsapparat, der søger 
at favne, udtrykke og forstå billedarbejdet ikke bare æstetisk og følelsesmæssigt, men også rent intel-
lektuelt. 
 
Det siger sig selv, at projektet er omfattende og hans oeuvre, fra en international karriere på snart 40 
år, er ikke blot omfangsrig i antallet af værker, det er også rigt på eksperimenter med det billedsprog, 
der med årene er blevet karakteristisk for ham. Et billedsprog der bedst er blevet beskrevet som et 
møde imellem abstraktion og realisme, imellem kontinuitet og diskontinuitet. Med andre ord; en fu-
sion af modsætninger, der skaber en konstant og dynamisk vekselvirkning imellem forskellige tilstande 
og tidsoplevelser. Som når et motiv består af flere motiver, der opleves samtidigt. Arbejdet med dette 
fragmentariske billedudtryk og den fragmentariske billedoplevelse, er det som Lars Physant er optaget 
af i arbejdet med simultan perception. Det handler om en samlet splittet virkelighed, og om det billed-
bombardement vi som moderne mennesker lever med, og som dagligt kræver en aktiv synsakt af os.  
  
Som en konsekvens af eksperimenterne med det sammensatte udtryk har Lars Physants værker fundet 
sin form i en særlig reliefstruktur, hvor lærredet er bygget op af flere dele. Den endelige form bliver 
absolut unik. Disse reliefstrukturer er skabt i et lige så unikt samarbejde med billedkunstneren Silvia 
Magrinyà-Costán, der også er Lars Physants hustru. 
  
Udstillingen SERENDIPIA er sammensat af både ældre og nye værker, og er bygget op omkring tre afsnit 
med hver sin overskrift og tematiske omdrejningspunkt. 
KOSMOS handler om oplevelsen at et maleri og hvordan det, uanset størrelse, kan opleves som et helt 
univers. Denne del af udstillingen er tilegnet C.W. Eckersberg og alt, hvad han har betydet for Lars 
Physant. I teksten Eckersberg og synsakten, uddyber Lars Physant dette. 



POLYKOSMOS viser mange meget forskellige eksperimenter med malerier på fragmenterede opdelte 
overflader, hvor beskueren skal skabe sit eget multivers af billedoplevelsen. En stor del af værkerne 
har vinden og vindens geometrier, som motiv – både fysisk og metaforisk.  
I teksten Overraskende relationer mellem kunst og videnskab, skriver tidl. Rektor på Kunstakademiets 
Billedkunstskoler Else Marie Bukdahl om den samlede splittede virkelighed i Lars Physants værk.  
PSYKOKOSMOS handler om sjælens univers. Værkerne i dette kapitel er portrætter og/eller værker der 
rummer menneskefigurer, som et spejlingspunkt. En særlig del i dette kapitel er serien De fire tempe-
ramenter, hvor modellen i 4 ansigtsstudier er identificeret med hver af satserne i komponisten Carl 
Nielsens 2. Symfoni. Kunsthistorikeren og forfatteren Thyge Christian Fønss-Lundberg, skriver i teksten 
Skønheden og sandheden om Lars Physants portrætkunst.  
 
Endelig har den spanske filosof, forfatter og professor i æstetik og kunstteori Rafael Argullol, begået 
teksten Kærlighed til maleriet, der både er en indføring i Lars Physants omfattende, kunstneriske uni-
vers, men også perspektiverer forståelsen af hans værk.  
 
Museet vil gerne rette en stor tak til skribenterne, der har bidraget med indsigtsfulde tekster til dette 
katalog. Også tak til alle udlånene, der velvilligt har stillet deres værket til rådighed for udstillingen. 
Endelig skal Silvia Magrinyà-Costán og Lars Physant takkes hjerteligt for et overordentligt godt samar-
bejde omkring både udstilling og katalog.  
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