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Vær opmærksom på, at der kun er vist udsnit fra 13 af de 19 billeder, spørgsmålene omhandler.
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ORDKRYDS MED FRELLOS MALERIER!
Bare rolig! Der er hjælp at hente på bagsiden. God fornøjelse.

Løs

S
D
Y
R
ORDK
1: Han står bogstaveligt talt på ét ben
i håbet om at kunne fornøje et par fine
damer. Hvem er han? (Tre ord)
2: Et laset gardin, en kongekrone og en
lommeregner i væggen. Hvor mange
krukker ses også i dette maleri?
3: Dette maleri er du selv en del af. Over dit
hovede skærmer en parasol af for regnen.
Hvilket maleri er der tale om?
4: I maleriet ”To Kvinder” kan man spotte
denne berømte tegneseriefigur. (To ord)
5: Nogen mener, at dette Frello-maleri må
være en viderefortolkning af P. S. Krøyers
”To Kvinder på Skagen Sønderstrand”.

På w er du
o
Otto ww.ot pgav
t
Frel ofrel en hj
e
l
los
mal o.dk ka mmefr
erie
n du
a
ris
se a ?
tor
stør lle
rels
e.

11: Efter sin død viste det sig, at Frello
mange år forinden havde gemt et af sine
malerier et særligt sted i sit hus i København. Hvor? (To ord)
12: Frello udgav i 1970’erne en Olsen
Banden tegneserie. Det er måske forklaringen på, at mange mener at kunne
spotte Egon Olsen (Ove Sprogøe) i hvilket
maleri? (Tre ord)
13: Dette maleri lægger motiv til mange
kloakdæksler i Varde centrum.
14: I dette maleri kan man opleve både
flyveøgler og søuhyrer!
15: I dette maleri er der mange gentagelser!

6: Mon rytterstatuerne er lettede eller
misundelige over, at porcelænshusene i
Nyhavn får alle turisternes opmærksomhed? Hvilket maleri er der tale om? (To ord)

16: En kvindefrisure med samme svaj som
taget på bygningen bag hende. En håndtaske med samme mønster som torvets
fliser. Hvilket maleri er der tale om?

7: Så du syner? Eller bevægede sommerfuglens vinger sig? Hvor mange kvinder
kan du også se i dette maleri?

17: Frello malede ikke nøgne mennesker,
fordi det var mere udfordrende for ham at
male dem med tøj på. Der er dog få undtagelser, fx. i dette maleri.

8: I et af Frellos mest berømte værker kan
man få øje på hans egen dåbsattest. I
maleriets forgrund er der en mærkværdig
kugle. Hvilken farve har den?
9: I hvilket Frello-maleri kan man få øje
på bl.a Vardes byvåben, Sct. Jacobi Kirke
og Varde Miniby?
10: Snestorm og mærkværdige dyr. Er det
virkelighed eller fantasi, der blomstrer i
takt med, at nogen læser? Hvilket maleri
er der tale om? (To ord)

18: I dette maleri kan man spotte en
blomst, der bærer briller! (Tre ord)
GULT ORD: I sine forberedelser til dette
maleri, opdagede Frello en hidtil ukendt
myggeart, der blev opkaldt efter ham!
Hvilket maleri er der mon tale om?
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