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 1452, 15 aprilie: se naşte Leonardo da Vinci

 1466  Intră ca ucenic în atelierul lui Verrocchio

 1472  Este primit în Corporaţia pictorilor (Corporazione dei pettori)

 1473  Semnează şi datează primul desen cunoscut astăzi, reprezentând un peisaj din Toscana

 1475-1476 Colaborarea cu Verrocchio la tabloul Botezul lui Hristos, în care Leonardo pictează îngerul din 
stânga şi o parte din peisaj

 1477  Începe să lucreze independent

 1478  Începe să picteze două madone: Madona Benois şi Madona Litta

 1481  Începe compoziţia Închinarea Magilor, rămasă neterminată

 1482  Părăseşte Florenţa şi se stabileşte la Milano, unde intră în slujba lui Lodovico Sforza. Începe să facă 
schiţe pentru statuia ecvestră a lui Francesco Sforza

 1483  Începe să picteze compoziţia Fecioara între stânci, pentru biserica San Francesco din Milano

 1487-1489 Elaborează schiţe şi modele pentru cupola Domului din Milano; elaborează câteva capitole în 
vederea  alcătuirii unui Tratat de pictură

 1490-93 A terminat Cartea despre lumină şi umbră; continuă teoria perspectivei aeriene şi a culorilor

 1493  Expune modelul în mărime naturală al statuii ecvestre a lui Francesco Sforza

Leonardo da Vinci. Bucureşti : Prietenii Cărţii, 1998. 255 p. ISBN 973-573-206-8.



 1495-1497 Execută marea compoziţie murală numită Cina cea de taină, la mănăstirea Santa Maria delle

Grazie, din Milano

 1498 Elaborează proiectul detaliat al unui Tratat de anatomie

 1499 Părăseşte Milano, ocupat de francezi, ajunge la Mantova, unde face portretul în cărbune al Isabellei

d’Este

 1500 Continuă peregrinările dintr-un oraş în altul, ajunge în martie la Veneţia şi în aprilie la Florenţa, unde

lucrează intens la crearea aparatului de zbor

 1501 Expune cartonul cu Sfânta Ana, Fecioara şi Pruncul

 1502 Părăseşte Florenţa şi intră în serviciul lui Cesare Borgia ca inginer şi arhitect militar; ca maestru

constructor de fortificaţii a străbătut Umbria, Romagna, Toscana

 1503 Se întoarce la Florenţa şi intră din nou în Corporaţia pictorilor. Începe să picteze Gioconda şi lucrările

preliminare pentru marea compoziţie murală Bătălia de la Anghiari

 1505 Expune cartonul Bătălia de la Anghiari

 1513 Pleacă la Roma

 1515 Desenează o hartă a lumii în care apare pentru prima dată numele „America”

 1516 La invitaţia regelui Francisc I, părăseşte Italia şi, însoţit de elevul său Francesco Melzi, se stabileşte în

Franţa, la castelul Cloux, aproape de Amboise, unde îşi trăieşte ultimii ani

Leonardo da Vinci. Bucureşti : Prietenii Cărţii, 1998. 255 p. ISBN 973-573-206-8.



1519 Moare la 2 mai la Cloux şi este înhumat în biserica-palat Sfântul Florentin.

Moartea lui Leonardo da Vinci de  Jean Auguste Dominique Ingres. Francisc I primind ultima suflare a lui Leonardo da Vinci 

http://www.scientia.ro/biografii/101-biografii-psihologie/809-leonardo-da-vinci-biografie-viata-si-opera-1.html

http://www.scientia.ro/biografii/101-biografii-psihologie/809-leonardo-da-vinci-biografie-viata-si-opera-1.html




Cina cea de taină

Mona Lisa (Gioconda)

Sfântul Ioan Botezătorul

Doamna cu hermină

Madona

Litta
Fecioara între stânci

Buna Vestire



Mona Lisa (Gioconda)

„Ochii aveau acele lumini şi acele străluciri care se văd tot timpul 

la cei vii, iar în jurul lor erau acele cearcăne vineţii-roşcate, 

precum şi firele de păr, care nu pot fi făcute fără o uriaşă 

îndemânare. Genele, aici mai dese, iar dincolo mai rare, nu puteau 

fi mai fireşti. Nasul, cu frumoasele lui deschideri trandafirii şi 

gingaşe, părea să fie viu. Gura, cu întretăierea ei, cu colţurile ei 

unite de roşul buzelor, cu carnaţia feţei, nu părea făcută din culori, 

ci din carne adevărată. Cel care se uita stăruitor la gâtul ei, vedea 

pulsul zvâcnind şi se poate spune, într-adevăr, că tabloul acesta 

fusese astfel pictat încât să-l facă să tremure şi să se teamă pe 

oricare artist cutezător. Exista un zâmbet atât de plăcut încât, 

văzându-l, ţi se părea a fi ceva mai degrabă dumnezeiesc decât 

omenesc...”

Giorgio Vasari (1511-1574)
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Primul desen datat al 

lui Leonardo da Vinci

Peisaj toscan

Leonardo, cu scrisul său 

neobişnuit, mergând de la 

dreapta la stânga, notase 

pe desen: „Ziua Madonei 

Zăpezilor, 5 august 1473”.











A proiectat paraşute, un elicopter, un război de ţesut 

mecanic, un automobil, o bicicletă şi o armă cu mai 

multe ţevi, arme  cu tragere rapidă şi tunuri, catapulte, 

arbalete, poduri demontabile, scări pentru escaladara 

zidurilor şi care de luptă prevăzute cu lame de coasă 

rotative…





Leonardo a căpătat primele noţiuni de

anatomie pe când îşi făcea ucenicia în

atelierul lui Verrocchio. Acesta insista faţă

de ucenicii săi asupra importanţei studiului

anatomiei umane. În calitate de artist,

pasionat de anatomie, Leonardo da Vinci a

devenit repede un adevărat specialist în

„anatomie topografică”.

A realizat astfel o mulţime de studii,

constând în desene amănunţite de muşchi,

tendoane şi alte detalii anatomice vizibile.

Devenit ulterior artist de renume, i s-a

acordat permisiunea de a face disecţie de

cadavre la Spitalul Santa Maria Nuova din

Florenţa, şi ulterior în spitale din Milano şi

Roma. Leonardo a realizat peste 240 de

desene extrem de detaliate.



 Marele geniu al Renaşterii a scris şi pagini de un real

interes literar: anecdote, alegorii, viziuni sau profeţii

 Leonardo da Vinci este primul fabulict italin. A scris

54 de fabule (30 din ele doar schiţate în câteva

rânduri)





Marile Muzee ale Lumii : În 15 vol. / red.: Kristina Deutsch, Corina Gădiuţă ; trad.: Cameleon. Bucureşti : 

Adevărul Holding, 2010. – Vol.1-15.

Vol.1 : Muzeul Ermitaj - Sankt Peterburg. – 159 p. – ISBN 978-606-539-203-8.

Vol.2 : Muzeul Luvru - Paris. – 159 p. – ISBN 978-606-539-204-5.

Vol.3 : Muzeul Prado - Madrid. – 159 p. – ISBN 978-606-539-208-3.

Vol.4 : Galeria Naţională de pictură - Berlin. – 159 p. – ISBN 978-606-539-209-0.

Vol.5 : Egyptian Museum - Cairo. – 159 p. – ISBN 978-606-539-203-8.

Vol.6 : National Gallery of Art - Washington. – 159 p. – ISBN 978-606-539-213-7.

Vol.7 : Muzeul de Istorie a Artei - Viena. – 159 p. – ISBN 978-606-539-214-4.

Vol.8 : Musee d`Orsay - Paris. – 159 p. – ISBN 978-606-539-215-1.

Vol.9 : Galeria Uffizi - Florenţa. – 159 p. – ISBN 978-606-539-226-7.

Vol.10 : National Gallery - Londra. – 159 p. – ISBN 978-606-539-227-4.

Vol.11 : Muzeul Van Gogh - Amsterdam. – 159 p. – ISBN 978-606-539-228-1.

Vol.12 : Galeria Naţională de Artă - Milano. – 159 p. – ISBN 978-606-539-229-8.

Vol.13 : Muzeul Puşkin - Moscova. – 159 p. – ISBN 978-606-539-251-9: 39.00.

Vol.14 : Muzeul Metropolitan de Artă - New York. – 159 p. – ISBN 978-606-539-252-6.

Vol.15 : Muzeul Naţional Brukenthal - Sibiu. – 159 p. – ISBN 978-606-539-253-3.





„Geniul omenesc nu va putea 

nicicând născoci invenţii mai 

desăvârşite ca acelea create de 

natură, în care nu lipseşte nimic şi 

nimic nu-i de prisos.”

Leonardo da Vinci

















Muzeul Leonardo da Vinci din Florenţa, Italia 

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/muzee-

si-galerii-de-arta/muzeul-leonardo-da-vinci-

din-florenta-4092

Muzeul Leonardo da Vinci din Roma, Italia 

http://grandeexhibitions.com/museo-leonardo-da-

vinci/

Muzeul Leonardo da Vinci din 

Anchiano, Italia

https://www.artline.ro/Muzeul-

Leonardo-da-Vinci-din-Anchiano--

Italia-26028-1-n.html

Muzeul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie Leonardo da 

Vinci din Milano, Italia 

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/muzee-si-galerii-

de-arta/muzeul-national-de-stiinta-si-tehnologie-

leonardo-da-vinci-din-milano-5345

MUZEUL LEONARDO DA VINCI

https://www.infotour.ro/ghid-turistic/muzee-si-galerii-de-arta/muzeul-leonardo-da-vinci-din-florenta-4092
http://grandeexhibitions.com/museo-leonardo-da-vinci/
https://www.artline.ro/Muzeul-Leonardo-da-Vinci-din-Anchiano--Italia-26028-1-n.html
https://www.infotour.ro/ghid-turistic/muzee-si-galerii-de-arta/muzeul-national-de-stiinta-si-tehnologie-leonardo-da-vinci-din-milano-5345


EXPOZIŢIA „DA VINCI – INVENŢII”:

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI

Expoziţia reuneşte circa 50 de modele de maşinării, proiectate acum 500 de ani de cea mai importantă

figură culturală a Renaşterii. Modelele, unele funcţionale, sunt realizate în lemn şi respectă fidel schiţele şi

proiectele lui Leonardo da Vinci, care nu au fost reproduse în timpul vieţii genialului inventator. Pentru

crearea acestor modele, artizanii italieni au cercetat circa 6 000 de pagini din caietele de notiţe ale lui

Leonardo - aşa-zisele codexuri, fiind nevoiţi să înveţe un vechi dialect florentin, să interpreteze

prescurtările şi scrierea în oglindă a lui Leonardo, să analizeze desenele lui complicate.

https://www.nationalmuseum.md/ro/exhibitions/da_vinci_inventii/

https://www.nationalmuseum.md/ro/exhibitions/da_vinci_inventii/


 Deşi un lucru de-a dreptul neobişnuit pentru vremurile sale, Leonardo da Vinci era vegetarian. Alesese acest mod

de viaţă din considerente umanitare. De asemenea, obişnuia să cumpere păsări în colivie de la diverşi comercianţi

şi să le elibereze.

 Era un perfecţionist desăvârşit şi ducea în suflet o nelinişte continuă. Cele mai multe, dacă nu toate operele sale, au

rămas neterminate. În timp ce lucra la o invenţie sau la un tablou, îi veneau în minte alte şi alte idei, astfel lăsa

neterminat ce începea.

 Nu exista sculpturi ce pot fi atribuite fără îndoială lui Leonardo da Vinci.

 Toate însemnările sale sunt scrise invers. Se pare că făcea acest lucru pentru a nu-i fi furate ideile. A dezvoltat atât

de bine această tehnică încât nu mai avea nevoie de oglindă pentru a scrie astfel.

 Era dislexic, dar acest lucru nu l-a împiedicat să devină un geniu universal, şi ambidextru, fiind capabil să scrie cu

o mână şi să deseneze cu cealaltă, în sensuri diferite, în acelaşi timp.

 Era fascinat de corpul uman şi de găsirea acelui loc din trup în care sălăşluieşte sufletul. A disecat multe cadavre,

iar în urma acestor experimente a rezultat unul dintre cele mai faimoase desene ale sale, Omul Vitruvian.

 Era obsedat de război. Multe dintre invenţiile sale, cum ar fi tancul sau mitraliera, au legătură cu acest domeniu.

 A fost primul care a dat o explicaţie pentru faptul că cerul este albastru. Această aparenţă este determinată de felul

în care se reflectă lumina Soarelui în atmosfera Pământului.

https://www.ziarulmetropolis.ro/leonardo-da-vinci-curiozitati-esentiale/

https://www.ziarulmetropolis.ro/leonardo-da-vinci-curiozitati-esentiale/


 A dezvoltat noi tehnici de pictură şi formule de vopsele. Din acest motiv, unele dintre operele sale s-au deteriorat mai

repede decât ar fi trebuit. Este şi cazul „Cinei cea de taină”, care a început să se dezintegreze aproape imediat ce a fost

creată. În cazul frescei, artistul nu a urmat tehnica tradiţională, totodată eficientă, a culorilor pe bază de apă aplicate direct

pe ghips ud, ci a folosit culori pe bază de ulei pe o suprafaţă realizată în mare parte din ghips, bitum şi răşină. Opera s-a

fărâmiţat şi cojit atât de mult, încât la un moment dat s-a crezut că nu mai poate fi salvată.

 Leonardo nu şi-a făcut niciun autoportret în tinereţe, de aceea specialiştii au fost nevoiţi să ia în considerare şi să testeze

unele teorii conform cărora artistul şi-ar fi inclus chipul în câteva dintre operele sale.

 Bill Gates a cumpărat cu 30,8 milioane de dolari, un manuscris vechi de 500 de ani aparţinând lui Leonardo da Vinci.

Manuscrisul reprezintă un studiu amănunţit al proprietăţilor apei.

 Mona Lisa este poate cea mai controversată pictură realizată de Leonardo. S-au emis teorii conform cărora ar fi existând

chiar două tablouri reprezentând-o pe aceasta. Tabloul este expus astăzi la muzeul Luvru din Paris. Există multe

speculaţii asupra identităţii personajului reprezentat în pictură, dar cei mai mulţi istorici consideră că femeia ar fi Lisa

Gheraldini, soţia lui Francesco del Giocondo, un comerciant din Florenţa. S-a spus despre portet că ar fi femeia ideală sau

un bărbat deghizat în femeie, autoportretul artistului sau chiar iubitul acestuia, Gian Giacomo de Caprotti. S-au emis şi

teorii conform cărora portretul ar fi cel al unui androgin, jumătate femeie, jumătate bărbat, sau chiar chipul mamei

artistului.

 Avea un simţ estetic deosebit, care s-a reflectat şi asupra felului în care privea îmbrăcămintea. Era un critic aspru al

conformismului şi considera că veşmintele trebuie să fie confortabile şi plăcute văzului. Se pare că printre schiţele sale s-a

descoperit desenul unei genţi elegante şi practice. Aceasta era decorată cu motive florale şi spiralate, iar forma şi sistemul

de închidere arătau obsesia maestrului asupra detaliilor.

 Leonardo şi Michelangelo au fost contemporani şi au trăit amândoi în Italia. În ciuda faptului că ambii au fost artişti

neîntrecuţi şi ar fi putut lucra împreună, s-au urât de moarte, insultându-se ocazional chiar în văzul tuturor.

https://www.ziarulmetropolis.ro/leonardo-da-vinci-curiozitati-esentiale/

https://www.ziarulmetropolis.ro/leonardo-da-vinci-curiozitati-esentiale/


Milano



Posing by Leonardo da 

Vinci Statue at L’Ile d’Or

Leonardo Da Vinci 

Statue In Vienna

Gigantic statue of Leonardo da Vinci 

at the Rome Airport







 DRIMBA, Ovidiu. Leonardo da Vinci. Bucureşti : Editura Albatros, 

1972. 192 p.

 Leonardo da Vinci. Bucureşti : Editura Prietenii Cărţii, 1998. 255 p. 

ISBN 973-573-206-8.

 PRIWER, Shana. 101 lucruri inedite despre Da Vinci : Secretele celui 

mai excentric şi mai creator geniu al omenirii ! Bucureşti : Meteor 

Press, 2009. 236 p. ISBN 978-973-728-348-1.



 Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB - http://primo.libuniv.md/

 https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_opere_ale_lui_Leonardo_da_Vinci

 http://vacanta.infoturism.ro/albums/photo/view/album_id/7745/photo_id/121131

 https://starzalee.wordpress.com/2017/08/25/cer-toscan/

 https://www.google.com/search?q=leonardo+da+vinci+%C3%AEn+filatelie&client=firefox-b-

ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjQ5cefpv3ZAhUFApoKHcvCD48QsAQIMQ&

biw=1152&bih=735

 https://www.google.com/search?q=leonardo+da+vinci+cartograf&client=firefox-b-

ab&tbm=isch&tbs=rimg:CZ50zJvTQfBtIjjtQl7A8V7sjhQrgO87JKN8OUrJi9n3chs9PPpeC1m2QV_1cC8

OxlELRaFmfrTl8br3t6KemfMTvYioSCe1CXsDxXuyOEePuSXTTa6nEKhIJFCuA7zsko3wRhAjrbf_1kzJ

4qEgk5SsmL2fdy

 http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Leonardo+da+Vinci

 https://www.ziarulmetropolis.ro/leonardo-da-vinci-curiozitati-esentiale/

 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/un-imn-inchinat-ratiunii-si-culturii-scoala-din-atena-de-

rafael
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