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Dina Belga is fulltime beeldend
kunstenaar, ze werd in 1956 op
dierendag geboren in Roderwolde
en groeide op in het gezelschap
van katten, kippen, honden en
paarden. In 1981 studeerde ze 
af aan kunstacademie Minerva
in Groningen, vrije afdeling te-
kenen, schilderen en grafiek en
volgde daarna de lerarenoplei-
ding tekenen en kunstgeschiede-
nis. Dina Belga wordt met haar
schilderijen ook wel gerekend
tot de Noordelijke Realisten. Ze
werkt en woont in het Groningse
Wagenborgen.

Dina’s werk is op dit moment te
bewonderen bij: Galerie Pictura
in Aijen (LB) en Galerie Annee
in Haarlem. 

Volgend jaar doet ze in het voor-
jaar mee aan de tentoonstelling:
‘Vee’ bij Museum Møhlmann en
heeft ze in het najaar een grote
solo-expositie van haar werk in
Cultuurcentrum De Klinker in
Winschoten.

Dina Belga

    K U N S T E N A A R

Voor meer informatie over dit artikel: 
www.dier-en-arts.nl > Tijdschrift Online

of scan de onderstaande QR-code

www

De onderwerpen van haar schilderijen zijn kort samen te vatten als: plant, 
dier en kleur. Alles uit de natuur, de tuincultuur en de dierenwereld trekt haar
aandacht en kan in een schilderij terechtkomen. Het zijn vooral kippen die 
haar bijzondere belangstelling hebben, ze komen door de jaren heen terug in 
verscheidene series werken. Het is de diversiteit van de hoenders die haar zo
boeit, ze bezoekt regelmatig fokkers en shows om foto’s te maken. Zelf heeft ze
Australorp- en Wyandottekrielen en een bruine, zeer bijdehante legkip. 

Dina Belga werkt voornamelijk met olieverf in een fijnschildertechniek, af en toe
met aquarel als materiaal. Haar werk kenmerkt zich door een overvloed aan kleur-
rijke bloemen en portretten van kippen in Nederlandse en Engelse tuinen. Ze heeft
maar drie jaar in haar leven geen kippen gehouden, dat was toen ze in de stad
Groningen woonde, waar ze niet kon aarden. Een leven zonder regelmatig een
poes op schoot en een kip in de tuin kan Dina zich dan ook slecht voorstellen. ■

"Een leven zonder een poes op schoot en een kip
in de tuin kan Dina zich slecht voorstellen..."

‘Great Dixter Serama haan’, 
olieverf op paneel , 13 x 21 cm, 2016.

‘Australorp met Make Up’ (zwarte haan), 
olieverf op paneel, 21 x 21 cm, 2008.

‘Great Dixter Serama hen’, 
olieverf op paneel, 13 x 21 cm, 2016.

‘Silly Silky’, olieverf op paneel, 
21 x 21 cm, 2008. 


