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Ivan werkt pas sinds oktober 2012 in kunstwerkplaats 'De Zandberg'. Zijn verleden als schilder-
tekenaar gaat echter ver terug. Sinds jaar en dag maakt hij kleurrijke schilderijen die vaak iets weg 
hebben van kleurplaten. Op een humoristische manier vereenvoudigt hij klassiekers uit de 
kunstgeschiedenis, amateurschilderijen of beelden uit tijdschriften tot ingeschilderde lijntekeningen. 
Diezelfde humor vinden we terug in zijn 'zelfverzonnen' taferelen waarin vissen, vreemde mannetjes 
met grote oren, dieren figuren met grote mensenmonden, slangen met pootjes,... Ivan is een 
grappige veelschilder, met veel aandacht voor zijn kleurenpalet. 
 
In 2015 begint Ivan te tekenen naar foto’s die hij zelf maakt van zijn omgeving. Hij kopieert de prints 
op verschillende manieren, hij gaat ze op kalkjes overtrekken, natekenen en experimenteert ook met 
combinaties van deze technieken. Hij gaat hiervoor tewerk in een boek waaruit hij nu en dan een 
aantal zaken uitlicht. Het zijn tekeningen met potlood, balpen en Oost-Indische inkt.  
 
 
 
Tentoonstellingen, publicaties en andere projecten: 
 
1997: -tekeningen bij poëzie in “Facture baroque” 
1998: -publicatie in “buitengewoon” een uitgave van vzw kunstkader 
1999: -deelname aan “kunstenaars geven uitsluiting geen kans” ten voordele van Artsen   
          Zonder Grenzen in studio Gaselwest te Kortrijk. 
          -Patchwork: groepswerk van het stoffen atelier, gemaakt naar een ontwerp van Ivan.  
2000: -eervolle vermelding bij  “kunst anders bekeken” in de Groeningekapel te Kortrijk. 



          -Deelname aan “kunst in cirkels”. 
2001: -groepstentoonstelling van cliënten van het crea atelier Regenboog in studio Gaselwest  
            te Kortrijk. 
2002: -tentoonstellen van de getekende “Guangu spelers” in “de luciditeit” te Aalbeke. 

-Deelname aan kunstwedstrijd “de prijs van de fifty-one club Gent voor plastische             
kunst” 
-Deelname aan kunsttentoonstelling ART(H)IER te Brugge. 
-Deelname aan Kunstlab 02. 

2003: -Tekeningen van Ivan worden gebruikt door “Open thuis” (dienst pleegzorg en begeleid      
            wonen) op prentbriefkaarten. 
2004: -ter gelegenheid van het 25jarig bestaan van de regenboog en in samenwerking met de   
           Expressiegroep: lino’s afgedrukt op handgeschept papier.  
2005: -“Kunst voor Tsunamie 12-12” in Transfo Zwevegem: 1 werk van Ivan geveild voor                   
            550 euro. 
          - deelname aan “Kiezen voor kunst” te Aartrijke. 
2006: -ontwerpen van een wijnetiket. 
          -11-11-11 viert hun 40 jarig bestaan en Ivan maakt een “milleniumslang” voor de tentoonstelling 
            “milleniumkunst in de stad” 

-viering 30 jaar VFG in het ICC te Gent: deelname aan de wedstrijd door 2 polyester ezels kunstig   aan te 
kleden. 

- trofee “de groene pluim” ontworpen, in opdracht van GROEN Kuurne. 
2007: -nogmaals een trofee “de groene pluim” ontworpen voor GROEN Kuurne. 

-“Week van de smaak” in het Trefpunt te Kortrijk. Poëzieavond en schilderijen en bijpassende   papier-
maché beelden. 
-“dag van het park” in de groene long in Kuurne: polyester vis en papier-maché beels tussen het groen. 

2008: -deelname aan het project “Bezet” door vzw With in een leegstaand fabriekspand op het Buda-  
            Eiland te Kortrijk. 
          -werk afgestaan voor kunstveiling ten voordele van “a rising star” Gambia in de 3 wijzen te Kuurne. 
2009:-deelname aan het sociaal-artistiek project “de blauwe wolf”. Tekeningen ingestuurd voor selectie  
          De tekeningen worden ingekleurd door beeldende kunstenaars/vormgevers, en worden dan  
          gepubliceerd in een boek. 

-Ivan’s beesten- 10 stuks: vlinder, hond, poes, 2x stekelbeest, spin, neushoorn, vogel, vis en slang- 
alsook de bijhorende schilderijen worden  tentoongesteld in het floristiek atelier “de egelantier” te    
Otegem. Beelden in Papier-maché, geschilderd met acrylverf.       

           Openingsreceptie met poëzieparcours.  
           De tentoonstelling loopt 2 maanden. 
2011: 360° groepstentoonstelling, vzw Wit.h 
3 juli 2015: De geluidsfabriek, De Zandberg, Harelbeke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Biesbrouck heeft atelierruimte in kunstwerkplaats De Zandberg, Julius Sabbestraat 45 in 
Harelbeke. Zijn kunstwerken worden ook verhuurd in Artotheek De Zandberg, www.artotheek.be  


