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L’obra de Lars Physant és, d’entrada, un 
homenatge a la pintura en temps adver-
sos per a aquest llenguatge artístic. En 
una època dominada per la impostura, 
i en la qual l’autèntica creació artística 
sovint és substituïda per l’acudit més o 
menys subvencionat, Physant té l’hones-
tedat i la valentia de reivindicar la pure-
sa de la pintura.
Fa poc, en una visita que vaig fer al seu 
estudi, vaig poder constatar fins a quin 
punt les condicions de treball que Lars 
desenvolupa són properes a la meva 
imatge predilecta de l’artista. Dit d’una 
altra manera: és aquell artista que, pos-
seint una gran fortalesa intel·lectual, 
continua assumint la condició d’artesà 
per la seva constància, meticulositat i 
domini tècnic. Sobre això ens trobem 
davant un exemple clar de continuïtat 
en l’essència del que significa ser pintor, 
un punt de vista que estén les  arrels al 
mateix Renaixement europeu.
Lars Physant, en conseqüència, oposa 
les dues grans necessitats de la tas-
ca pictòrica. D’una banda, prefigura 
concepcions àmplies i fortes de la seva 
relació amb l’existència. Ell té un clar 
fonament filosòfic de tipus existencial, 
que s’encarna en la majoria de les seves 
obres. Per altra banda, la seva pintura 
està elaborada de manera calculada i 
actualment, ja arribada a la maduresa, 
és conseqüència de molts anys d’apre-
nentatge constant. Una educació senso-
rial que es remunta a la seva Dinamarca 
natal, i que posteriorment es projecta 
en els forts cromatismes de l’Índia o del 
Mediterrani.
És una pintura extraordinàriament 
meditada, amb una espiritualitat 
rotunda que, per contra, no defuig mai 
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el reclam dels sentits. A diferència de 
molts artistes contemporanis, que igno-
ren completament l’àmbit de la bellesa, 
l’objectiu de Lars Physant està vinculat 
al que és bell de manera evident. Però 
la seva idea de bellesa és complexa, cos-
mopolita i, sens dubte, transcendeix tot 
arquetip estàtic i còmode. És una bellesa 
turbulenta en què sovint sura el poder 
caòtic del dolor i la misèria. Aquests, 
malgrat tot i sota el pinzell de Physant, 
són transfigurats fins al punt que l’es-
pectador se sent còmplice d’allò que té 
davant dels ulls.
Lars Physant és un pintor clàssic, en el 
sentit que assimila tot el pes de la tra-
dició de l’art europeu i, al mateix temps, 
és un artista contemporani que capta els 
ritmes del món i presagia els signes de 
l’avenir immediat. Rafael Argullol 

Lars Physant.
About Angelic 
Perception, 2012. 
Pintura acrílica sobre 
llenç sobre estructura de 
fusta. 104x122x2,5 cm.

056-081. Expocicions.indd   58 18/05/12   13:49


