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Galleri Blokhus er beliggende i den smukke ejendom ”Karnappen” med udsigt til Vesterhavet. Galleri Blokhus danner de
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Calle Jensen
Calle Jensen har gennem et par år specialiseret sig i portrætter af helt unik karakter.
Portrætterne laves i en farvesymfoni helt fra sort/hvid til et euforisk farveorgie i surrealisme og fanden i voldskhed, dog drevent og mesterligt understreget.
Calle Jensen arbejder ud fra egen hånd ofte med kendte ansigter som han selv finder
interessante, eller laver portrætter efter bestilling. Nyligt har han udført værker for Anni
Fønsby, Susan K. Hollywood fruerne Ines Romero og Lisa Aybike Kir, DM i speedway
Ronni Pedersen, Hjørrings Borgmester Arne Boelt, Tegneren Kurt Vestergaard og sangeren Rasmus Seebach.
I Calle Jensens portrætter går han helt tæt på, med en betagelse og fordybelse i ansigtet og lægger personligheden tydeligt frem for beskueren. Han fortæller historier på
en meget spændende måde at portrættere på. Teknikken mestre han på enestående
vis - ligesom hele farvepaletten bruges flittigt. Malerier med dybde, personlighed og
karakter. Calle Jensen har på nærmest rekord tid opnået stor anerkendelse.
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Billedkunstner.
Født i 1951.
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