
MĀKSLINIECE 

ANDA BIEZĀ 
KAS VĒL MAN IR IESPĒJAMS? 

DALĪBA IZSTĀDĒS, LABDARĪBAS PASĀKUMOS UN 
KONKURSOS… 

Es esmu Anda Biezā - sieviete, māksliniece, apdrošināšanas brokeru 
sabiedrības līdzīpašniece, radošā iedvesmotāja citos projektos. 

- Mācījos - 28. vidusskolā 8 klases (ar zīmēšanas virzienu). Kaut tagad 
neatceros, ka kāds tur būtu kur virzījis. 

- Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolu apmeklēju agrīnos jaunības 
gados. 

- 1987.-1991. gads - 5. poligrāfijas mākslas arodvidusskola. Iegūta 
profesija - mākslinieciskais grāmatu iesējējs. 

- 1988. - 1990. - tautas daiļamatu studija "Plastika" - ādas izstrādājumi. 

- 1991. - 1995. - R/L "Laura" - ādas mākslas izstrādājumu meistars. 

- Kopš 1998. gada viss periods līdz pat šim brīdim ir strādāts 
apdrošināšanas nozarē, kas savā ziņā arī ir mākslas nozare.  

- 2007. gadā dibināts uzņēmums SIA "Apdrošināšanas Partneri", kur 
esmu līdzīpašnieks un apdrošināšanas brokeris līdz pat šim brīdim. 

- Līdz beidzot atgriezos pie mākslas 2014. gada maija vidū - ar Radmila 
Art Studija palīdzību un, šie kursi mani iedrošināja uz tālāku rīcību.. 

- Ar 2014. gada septembri esmu Latvijas Mākslas Akadēmijas 
sagatavošanas kursu studente. 

- Ar 2014. gada septembri esmu arī SIA BIEZĀ pārstāvis un idejas autors. 

- 2020. gads uz šo brīdi mani mākslas darbi ir 18 pasaules valstīs. Karte 

- 2020. gads uzsākts jauns izglītojošs un radošs projekts- PERSONĪBAS 
PILNVEIDOŠANAS UN IZAUGSMES MENTORS 
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2014. gada decembris - 2015. gada janvāris dalība izstādē Latvijas 
ziema, organizators "Zīmulis un Ota" 

2015. gada janvāris intervija, sadarbībā ar sociālo televīziju ChaulaTV. 

2015. gads maijs. Personālizstāde "Viss par mīlestību" - viesnīcā 
Bellevue Park Hotel Riga. 

2015. dada jūlijs 1. personālizstāde "Es par sulīgu dzīvi" restorānā 
"Andalūzijas Suns" 

2015. gads labdarības akcija - māla meistardarbnīca  Bērnu slimnīcas 
onkoloģijas nodaļā, sadarbībā ar labdaris.lv 

2015. gads dalība labdarības akcijā "Martas Balles" ietvaros. Glezna 
"Mātes mīlestība" tika ziedota Austrumu klīnikai, iekārtu iegādei. 

2015. gada februāris - uzsāktas podnieka gaitas. Virziens Svēpētā 
keramika. 

2015. gada septembris - pašrocīgi uzbūvēts svēpētās keramikas ceplis 

2015. gads septembris - iekurts pirmais ceplis Meistarnīcā "Dāča". 

2015. gads - gleznas aizceļojušas uz privātām kolekcijām Latvijā, 
Krievijā, Ķīnā, Lietuvā. 

2015. gads -  keramika aizceļojusi uz Nīderlandi un Somiju. Kā arī ir 
atrodami daudzās mājās tepat Latvijā. 

2016. gads aprilis personālizstāde - Līdz ausīm laimīga 

2016. gads - gleznas aizceļojušas arī uz Islandi 

2016. gads septembris personālizstāte - "3 izstāde" 

2016. gada novembris personālizstāde - Pa straumei... 

2016. gads -  keramika aizceļojusi arī uz ASV, Lielbritāniju un Vāciju. 

2016. gads -  keramikā & glezniecībā jauns virziens. Traukā 
gleznotas 3D gleznas (#koi fish). 

2017. gads maijs gleznu personlizstāde - Ziedi 

https://www.youtube.com/watch?v=zKLUq0S2Xmg
https://www.facebook.com/biezagalery/photos/a.614121135371345.1073741828.594426230674169/842915505825239/?type=3&theater
https://www.facebook.com/biezagalery/photos/pcb.835730453210411/835729696543820/?type=3&theater
http://www.biezaart.com/keramika-2/
http://www.biezaart.com/keramika-2/
https://www.facebook.com/latviapottery?ref=bookmarks
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2017. gads - 1. dalība Brīvdabas muzeja gadatirgū 

2017. gads - keramika aizceļojusi uz Franciju, Spāniju, Dāniju 

2018. gads - Mani darbi dodās uz Kanādu, Austrāliju, Indonēziju un 
protams piedalos ar keramiku Brīvdabas muzeja gadatirgū un citur. 

2019. gads - gleznas atrod mājas Francijā, Beļģijā un atkal jau ASV un 
arī dzan Latvijā.  

2020. Uzsākta intuitīvo gleznu sērijas "Viņa" un "Gadalaiku vibrācijas" 

2020. septembris personālizstāde "Gadalaiku vibrācijas" 

2020. gads dalība Luksemburgas mākslas balvas konkursā 

2021. gads jūnijs Ropažu Kultūras un izglītības centrs personālizstāde 

 

 

 


