
Peter Elsemans (geboren te  Keulen op 16 december 1962)   

 

Peter Elsemans is jurist van opleiding. Na zijn studies was hij werkzaam 

als personeelsdirecteur in het bankwezen en de ziekenhuis sector. Daarna 

vestigde hij zich als zelfstandig “coach” . 

"Al 10 jaar begeleid ik binnen de bedrijven vooral die mensen die meer 

dan gewoon talent hebben. Dat kan intellectueel, creatief, artistiek of 

relationeel zijn. Ik help mens en bedrijf tot een productieve match te 

komen.” 

Peter Elsemans heeft werkelijk het artistieke in de genen meegekregen. 

Zijn liefde voor muziek en tekenen is alom aanwezig. 

In juni 2013 beëindigde hij een tekenopleiding aan de academie te 

Mechelen. 

Zijn werken laveren door verbeelding en realiteit en leunen sterk tegen 
het magisch realisme aan. De sfeer in zijn werk is vaak vervreemdend  en 

doet denken aan een droomwereld. In tegenstelling tot het magisch 
realisme zijn bij Elsemans de mensen en de omgeving licht vervormd. 

Zeer opvallend zijn de portretten waar hij  hier en daar kleuren aan 
toevoegt waardoor de tekening een andere uitstraling krijgt wat zijn stijl 

zo apart maakt. 

                          

                



  

 

         

 

 

 

             

               

Peter wil zich voorlopig nog even op het ‘grafische’ toeleggen meer 

bepaald: op de illustraties en de graphic novel.  



Onlangs startte hij  met fotografe Sylvia Mellemans een project waar ze 

samen onderwerpen en compositie kiezen. 

We blijven dromen….  

                                                                                 

                        

                 Peter Elsemans - Academie Mechelen juni 2013 

_______________________________________________________________________ 

DE WONDERE WERELD VAN PETER ELSEMANS 

Sinds 2016 is de tekenkust van Peter Elsemans sterk geëvolueerd. Naast 
tekeningen op papier heeft deze kunstenaar nu ook de overstap gemaakt 

naar de tablet. Niettegenstaande men hier wel eens durft op neer te 
kijken vraagt deze kunstvorm echter evenveel vaardigheden als het 

tekenen met pen op papier. De creaties die op de tablet worden 
aangemaakt zijn dan ook praktischer in gebruik en bewaring. Peter is nog 

altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Onderstaand enkele van zijn 

nieuwe creaties…..  
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