
LEONARDO  DA  VINCI

 



ŽIVLJENJE

● Italijanski renesančni arhitekt,izumitelj,inženir,kipar in slikar.

Rojen*
15. april 1452
Vinci, Toskana, Italija 

† Umrl
2. maj 1519 
Cloux, Francija

Starši
oče- Ser Piero da Vinci, zemljiški posestnik, rokodelec ali 
premožni notar
mati- Caterina, kmečko dekle po nekaterih domnevah tudi 
sužnja njegovega očeta 
Bil je nezakonski otrok.



Ime

● Leonardo di ser Piero da Vinci: Leonardo, sin gospoda Piera iz Vincija

● Na svoja dela se je podpisoval preprosto;Leonardo ali Io, Leonardo; jaz, 
Leonardo

Delovanje

● Leta 1466 je postal vajenec pri slikarju Andreu del Verrocchio, pri 14 
letih,saj je imel nadarjenost že kot otrok. 

● Kasneje je odprl tudi lastno slikarsko delavnico.

● Od leta 1482 do 1499 je delal za milanskega vojvodo Ludovica Sforzo in 
imel v Milanu lastno delavnico z vajenci.

Posebnosti

● celo življenje je bil vegeterjanec,

● ni imel izobrazbe, višje šole ali diplome



UMETNOST
● Za številne umetnostne zgodovinarje je Leonardo da Vinci ključna 

osebnost renesančne zgodovine.

Naročila za njegove slike

● Milanski dvor: Poslednja večerja in konjeniški kip za Francesca 
Sforzo 

● brata de Predis: slika Device Marije v skalni votlini

Teme njegovih del

● skiciral je številne naravne pojave, izume živa bitja

● krščanski motivi (Zadnja večerja, Devica v skalni votlini,svetniki...)

● portreti (Mona Lisa, Avtoportret, Ginevra de Benci…)

● anatomija človeškega telesa (Kanon proporcev, Lobanja…)



● 1503- naročilo za poslikavo v Palazzo Vecchio (Firence)

Ni pretiraval z mišičastimi telesi, slog je zavračal

– sodelovanje z Michelangelom 

– občudovanje

– študije narejene po Davidu Michelangelu

– poskusil je risati z poudarjeno mišično strukturo



Najznamenitejša dela

● Mona Lisa (1503-1507)

-muzej Louvre
-ženska,ki gleda proti gledalcu z
skrivnostnim nasmeškom
-100 miljonov ameriških dolarjev
-sliko zapustil svojemu učencu
-poziranje trajalo 4 leta

Kdo je na tej sliki se ne ve;
-žena premožnega firenškega poslovneža 
ali žena kralja Filipa III.?
-če primerjamo sliko Mona Lise in 
Leonardov avtoportret lahko opazimo 
veliko podobnosti.

Da Vinci: dober slikar mora naslikati predvsem dve glavni stvari: osebo in namen,ki ga ta oseba nosi v svoji 
duši.



● Zadnja Večerja(1498)

-samostan ob cerkvi Santa Maria della Grazia v Milanu
-eno najpomembnejših likovnih obravnav te motivike
-Kristus apostolom napove da ga bo eden izmed njih izdal
-slikanje z oljem na omet je precej neobstojna tehnika,delo 
razpadati že v času nastanka



● skica kanon proporcev, razmerja človeškega telesa po Vitruviju in druge 
študije anatomije človeškega telesa

● Skalna devica, 1505–1508

● Leda z labodom, 1508

● Devica z detetom, Sv. Ano 

 in Janezom Krstnikom, 1499–1500,

● Devica z detetom in Sv. Ano,1510



Začetki pri Verrocchiu,

●   Prekosil je Verrocchia

– Verrocchio v jezi pove, da ne bo nikoli več slikal

●    slikanje je kot univerzalen jezik

●    perspektiva + realistični elementi

● stil postane standard za slikarje v 16. stoletju

● razni študiji o svetlobi in senci v naravi



ZNANOST IN TEHNIKA
-zvezki z 13.000 stranmi zapiskov in risb,
-uporabljal zrcalno pisanje,
-pojav je skušal razumeti tako da ga je opisal in izrisal do 

podrobnosti



izumi na vojaškem področju

– strojnica
– oklepljen tank na človeški ali konjski pogon
– kasetne bombe

drugi izumi

– kroglični ležaj

– podmornica
– prvo mehanično računalo
– avtomobil na vzmetni pogon
– uporaba sončne energije,tako da bi z zrcali segreval vodo

-Sonce in Luna krožita okrog Zemlje

-Luna odbija Sončno svetlobo zato ker je prekrita z vodo



ZANIMIVOST 
● Zadnji Leonardov zvezek je novembra 1994 za 32 milijonov dolarjev 

kupil ameriški multimilijarder Bill Gates.
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