Otto Frello – I fantasiens landskab…
Udstilling i Rundetaarn 22. marts – 27. april 2014
"Jeg er optaget af publikum – det er malere ellers ikke, de er optaget af, hvad de selv føler. Det er
jeg ikke. Jeg er optaget af, hvordan man kan få folk til at komme og kigge og helst også dagen
efter." Ordene er Otto Frellos og understreger både en uortodoks maler og et skyhøjt
ambitionsniveau, hvor det uforklarlige og gådefulde altid spiller en vigtig rolle.
Udstillingen Otto Frello – I fantasiens landskab viser både de kendte sider af Otto Frellos værker i
form af de fantastiske malerier, der bevæger sindene rundt i fantasiens landskaber. Udstillingen
drager imidlertid også mere oversete sider frem af værket, nemlig de kompromisløse
håndbogstegninger, ligesom der er mulighed for at kigge kunstneren over skulderen gennem en
række for offentligheden hidtil ukendte skitser.
Publikum spiller altid en hovedrolle i Frello billeder, og det har undervejs resulteret i ganske
anderledes malerier. Gennem sine malerier ønsker Otto Frello at komme i dialog med publikum og
inviterer beskueren til selv at bruge fantasien og med udgangspunkt i motivet fortælle billedets
historier. Denne interaktion mellem maler, maleri og beskuer er for mange mennesker dybt
fascinerende.
Otto Frello er født i 1924 lidt nord for Varde. Efter skolegangen lærte han malerfaget. I slutningen
af 1940’erne rejste han til København, hvor han studerede og uddannede sig på "Akademiet for fri
og merkantil Kunst". Her avancerede han snart fra elev til lærer. I slutningen af 1960’erne var han
en meget brugt håndbogsillustrator for Politikens Forlag. Siden 1970 har han skabt omkring 80
værker, der er karakteristiske ved deres teknik, den frodige fantasi, anarkismen og overskuddet til at
afsøge andre veje. Der venter alle, der ser udstillingen, en uforglemmelig oplevelse i fantasiens
landskab…
I forbindelse med udstillingen udgiver Museet for Varde By og Omegn en ny bog om Otto Frellos
værker med samme titel som udstillingen. Bogen er på 252 sider, fuldt illustreret og koster 350 kr.
Udstillingen Otto Frello – I fantasiens landskab… kan ses i Rundetaarn den 22. marts – 27. april,
hvorefter den flytter til Varde Museum, hvor den kan ses 3. maj – 31. august 2014.
Yderligere oplysninger via mail: jvj@vardemuseum.dk eller ckj@vardemuseum.dk
Mit telefon nummer er 23353699
Mvh
John V. Jensen
Museet for Varde By og Omegn

