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Vsakdo je že kdaj slišal za Leonarda da Vincija in ve, da je to bil eden 
največjih umetnikov na svetu.
Večina ljudi ve le, da je bil slikar. A bil je veliko več.
Bil je slikar, kipar, arhitekt, raziskovalec narave, znanstvenik in eden 
najpomembnejših umetnikov italijanske renesanse.

Leonardo da Vinci se je rodil leta 1452 kot nezakonski sin florentinskega notarja.
Po petih letih življenja v rojstni hiši v Anchianu se je preselil k svojemu staremu očetu v kraj 
Vinci. 
S 14 leti je Leonardo začel vajeništvu pri mojstru Verrocchiju v Florencah.  Andrea del 
Verrocchio je bil takrat eden najbolj priznanih umetnikov v Florencah (Firence). Nad 
Leonardovimi risbami je bil navdušen, zatu mu dodelil mesto v svoji delavnici, kjer se je 
Leonardo šolal skupaj z Botticelliem, Lorenzom di Credi in Peruginom. Najprej je samo 
mešal barve in pomagal ostalim, nato pa začel slikati. 
Ko je bil leta 1472 sprejet v ceh slikarjev, je končal svoje vajeništvo.

Med letoma 1476 in 1478 je odprl svojo delavnico. Predvidevajo tudi, da je v tem času začel s
svojimi študijami mehanike.
Nato je leta 1482 odšel na dvor plemiške rodbine Sforza v Milano, kjer je deloval do leta 
1502, ko je stopil v službo kardinala Borgie. 
Od leta 1506 do 1513 je bil spet v Milanu, nato pa do 1517 deloval v Rimu pri plemiški 
družini Medici.
Potem se je na povabilo francoskega kralja preselil v kraj Amboise v Franciji. Tam Leonardo 
ni slikal, ampak se je ukvarjal z znanostjo. Takrat je že bil precej bolan in je tako pod okriljem
francoskega kralja preživel svoje zadnje mesece življenja v miru.

Leonardo da Vinci je umrl 2. maja 1519, ko je bil star 67 let.

LEGENDA PRAVI, DA JE FRANCOSKI 
KRALJ OBISKAL LEONARDA NA 
SMRTNI POSTELJI



ZNANSTVENE RAZISKAVE

Leonardov pristop k znanosti je bil opazovalen. Poskusil je razumeti pojav z opazovanjem in 
slikanjem le-tega v skrajne podrobnosti. Ker mu je manjkala formalna izobrazba v latinici in 
matematiki, so ga sodobni znanstveniki večinoma ignorirali.
Kot znanstvenik je raziskal in narisal zgradbo živali in rastlin in odkril mnogo dejstev iz 
anatomije in fiziologije človeka.

ANATOMIJA

Leonardovo učenje anatomije se je začelo z vajenstvom pri
Verrocchiu, ki je vstrajal, da se vsi njegovi učenci naučijo anatomije.
Kot umetnik je kmalu postal mojster topografske anatomije. 

Kot uspešen umetnik je dobil dovoljenje za seciranje trupel v
bolnišnici Santa Maria Nouva.
Narisal je veliko študij človeškega skeleta, mišic, kit, srca, ožilja,
živčnih sistemov, spolnih organov in ostalih notranjih organov.
Raziskoval je tudi anatomijo raznih živali in jo primerjal s človeško.

INŽINIR IN IZUMITELJ

Fasciniran ob pojavu letenja je delal podrobne študije letenja
ptic in načrte za več letalnih naprav, vključno z helikopterjem,
ki bi ga poganjalo pet ljudi in zmajem.

Načrtoval je veliko vrst vojaških strojev, za obrambo ali
obleganje. Med drugim je naredil tudi načrte za premične
barikade za obrambo mest.

DA VINCIJEV HELIKOPTER



NAJBOLJ ZNANA DELA

PRVA ZNANA DA VINCIJEVA SLIKA

KANON PROPORCEV

ZADNJA VEČERJA

OZNANJENJE
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