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Lilija Dinere (1981), foto: Leonids Tugalevs

Biogrāfija
• Dzimusi 1955.gada 14. septembrī, Rīgā,

rakstnieces Cecilijas Dineres ģimenē;

• Latviešu māksliniece un ilustratore;

• Latvijas pastmarku attēlu autore;

• 1980. gadā absolvēja Latvijas Mākslas 
akadēmijas Glezniecības un scenogrāfijas 
nodaļu;

• Latvijas Mākslinieku savienības valdes locekle
(2008 - 2011).



Radošā darbība

• Darbi grafikā, akvarelis, 
gleznošana (eļļa, akrils, jaukti 
materiāli);

• Sienu krāsošana un vitrāžas;

• Piedalījusies vairāk nekā 200
izstādēs Latvijā un ārzemēs;

• 20 personīgās izstādes;

• Ilustrējusi vairāk nekā 60 grāmatas.



Mākslinieciskā interpretācija

• Lilijas Dineres mākslā svarīga ir simbolu
nozīme (pats nozīmīgākais- aplis);

• Bieži izmanto čūskas, putna un zivs tēlu;

• Māksliniece lielākoties lieto tīras, 
intensīvas krāsas, kas bieži lietotas
atbilstoši savām simboliskajām nozīmēm;

• Lilijas Dineres virstēma ir laika jēdziens,
precīzāk – mūžība.



Par Lilijas Dineres personālizstādi "Nezināmā dārzā"
(2006) Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā:

„Nezināmā dārzā” nokļūstam pasaulē, kas veidota no arhetipiskiem tēliem un
simboliskām zīmēm. Cilvēki un dievi, putni un zvēri te satiekas vienviet un vienlaikus
plašajā pasaules telpā. Tie nākuši no Antīkās mitoloģijas, senās Ēģiptes, Indijas u.c.
Mīti, pasakas un episki nostāsti Lilijas Dineres mākslā veido arī mūsdienu pasaules
struktūru. Tā ir visu laiku vienlaicīgas pastāvēšanas koncepcija.

/Mākslas zinātniece un kuratore Elita Ansone/



Kur iespējams apskatīt 
L. Dineres darbus?

• Valsts Tretjakova galerijā Maskavā (Krievija);

• A.Puškina Valsts Tēlotājas mākslas muzejā;

• Gotlandes Mākslas muzejā Visbijā (Zviedrija);

• "Frauen museum" Bonnā (Vācija);

• Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā u.c.

Arī privātkolekcijās ASV, Igaunijā, Indijā, Izraēlā, 
Japānā, Kanādā, Krievijā, Francijā, Somijā, 
Vācijā, Zviedrijā u.c.



Grāmatu ilustrācijas

Par ilustrāciju virsotni pirmkārt
tiek uzskatīta 1985. gadā tapusī
no vecfranču valodas Cecīlijas
Dineres atdzejotā viduslaiku
dzejnieka Fransuā Vijona
„Dzeja”.



Dinere nāk talkā iluminējot Ulda Bērziņa
atdzejoto vecoguzu (turku, azerbaidžāņu un
turkmēņu priekšteču) eposu „Mana vectēva
Korkuda grāmata”.



Lilijas Dineres
grafikas

Cikls "Piramīdas un Lielie Iemītnieki" (sarkans).
1985. Papīrs, cinka kodinājums. 59 x 40 cm



Spēle ar apli

No cikla "Spēle ar apli". (Centrālā daļa). 
1979-1981. Papīrs, cinka kodinājums. 27 x 39 
cm



Akrils uz papīra

"Pie loga" 1979. Papīrs, akrils. 13 x 23 
cm

"Karte" 1996. Papīrs, akrils, 
zīmulis, tuša. 62 x 48 cm

"Mandala – apļa 
deja" 2006. Himalaju papīrs, 
akrils. 25 x 20 cm

"Zemes karte" (I variants) 
1997. Papīrs, akrils. 55,5 x 
39,5 cm



Himalaju papīrs

"Elpa" 2009. Himalaju
papīrs, akrils. 68 x 49,5 cm

"Baseins" 2001. Himalaju papīrs, 
akrils. 38,5 x 48,5 cm

"Ieiešana pilsētā" 2001. Himalaju
papīrs, akrils. 50 x 68 cm

"Strūklaka" (I variants) 2000. 
Himalaju papīrs, akrils. 49 x 68 
cm

"Zelta trauks" 2003. Himalaju
papīrs, akrils. 49 x 67 cm



Akvarelis

"Dziesma 
dažiem" 1996. 
Fotogrāfija, akvarelis. 
50 x 35 cm

No triptiha "Gājiens" II 1982. 
Papīrs, akvarelis. 23 x 45 cm

No triptiha "Gājiens" I 1981. Papīrs, 
akvarelis. 23 x 45 cm



Uz foto

"Bīstama rotaļa" 2010. 
Fotogrāfija, akrils. 21 x 15 
cm

"Aizmirstā ainava" 1998. 
Fotogrāfija, akrils. 55 x 43 cm

"Altāris" 1998. Fotogrāfija, akrils. 43 x 55 
cm



Zīmējumi

"Saruna" 2008. Papīrs, krās. zīmulis. 35 x 
50 cm

"Trīs māsas" 2006. Papīrs, melnais ’’Skūpsts’’ 2008. Papīrs, krās. zīmulis             

tintes gels. 59 x 90 cm 36 x 48 cm                                    



Gleznas

’’Žonglieris’’ 1990. Audekls, 
akrils. 61 x 46 cm

’’Portrets ar dusmīgo cepuri’’ 
1990. Audekls, akrils. 50 x 38 
cm

’’Pils’’ 1990. Audekls, 
akrils. 55 x 38 cm

’’Pravietis ar māti’’ 1991. 
Audekls, akrils. 71,5 x 48,5 
cm



Pastmarkas

Peonija (1.izdotā pastmarka)
Lilija (3. izdotā pastmarka)Roze (2. izdotā pastmarka)



Citāts

"Haoss un harmonija. Tumsa un gaisma. Tās veido substances, no kurām ir uzausts cilvēks. Horizontāle
un vertikāle. Zeme un debess. Tā ir cilvēka telpa. Kāds meklē centru šajās pretišķībās. Kāds izvēlas
galējību. Kāds virzās pamīšus uz visām pusēm. Centrā ir aplis. Tas vilina un reizē biedē. Mēs tam
tuvojamies un reizē attālināmies. Mūsu kustība ap apli ir maģiska rotaļa, ko bieži sauc par Dzīvi."

/Lilija Dinere/



Paldies par uzmanību!


