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Lieve Bertrand werd geboren op 7 augustus 1950 en woont en werkt in Leuven.
Na een professionele loopbaan in de farmaceutische sector, begint Lieve aan een uitgestelde jeugddroom: schilderen.
Gefascineerd door kleur, vorm en materie, volgde zij lessen en stages schilderen
bij verschillende kunstenaars (1987-1991). Tijdens deze periode wordt zij lid van de
kunstkring Kontrast.
Van 1991 tot en met 1997 schakelde zij over naar een doorgedreven schildersopleiding (olie en acryl) aan de Leuvense Kunstacademie "De Lei".
Nadien volgt zij tot op heden een gespecialiseerde opleiding in non-figuratief schilderen. In deze periode nam zij deel aan verschillende tentoonstellingen.
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In 2001 ontwikkelde zij een reeks “ont-moetingen” waarin de menselijke figuur in al
haar facetten centraal staat. Zij komt tot een symbiose van figuratie en abstractie en
stelt deze werken ten toon in de Pro Arte Galerij in Vaalbeek.
("Vrouwen met Verve").
Nadien volgde er een tentoonstelling in galerij Bruwiere in Haacht (2002).
Vervolgens een tentoonstelling in de stad Mechelen (2003).
Voor de Nationale Plantentuin maakte zij een reeks botanische creaties
(Kasteel Meise 2004).
In november 2004 stelde zij samen met 16 andere kunstenaars tentoon in het BEK(Beeld En Kunst) huis in Lovenjoel, ten voordele van een nog te bouwen kleinschalig
verzorgingstehuis voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.
In september 2005 bracht zij in galerij L'Usine in Brussel een reeks doeken, die
abstracte landschappen weergeven.
In november 2005 neemt zij deel aan de 3de Keerbergse biënnale van de Plastische
Kunst.
Zij is lid van de "European Artistic Merit", met hoofdzetel in Brussel.
Schilderen is voor Lieve de rode draad in haar leven. Het is een poging om de wereld te re-organiseren, een her-creatie van een symbolische wereld waar de mens
een tussenpersoon is tussen geest en materie.
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