
( שנחשב לאחד הציירים הגדולים Leonardo da Vinci ,2541 - 2421) ליאונרדו דה וינצ'י

מדען, מתמטיקאי, , איש אשכולות בשיאו".הוא ללא ספק סמלו של "הרנסנס ובכל הזמנים, 

התנסה בכל מגוון הנושאים  ינצ'יודה . יר, פסל, אדריכל ומוזיקאי מצטייןמהנדס, ממציא, צי

ם של תופעות הטבע, הגוף האנושי וריים: ציורי דיוקן, ציורים דתיים, אלפי רישומיהצי

ארשת הפנים של האדם. בכולם ניכרת החתירה לאיזון מורכב הבעה והאנטומיה, כמו גם ו

 ומושלם. 

 

 (Andrea del Verrocchio ,2544 – 2511) ורוקיואנדריאה דל למד בסדנה של  כנער

כמו  .ספורצהעבור משפחת עשרה שנים ב-כחמשבד עשם אנו, עזב למיל 2514-ב בפירנצה.

ימיים, מתמטיקה -תחיל בניסיונות בשטח האווירונאוטיקה, גופים תתה ,כמהנדס כן עבד

  מוזיקה, תכנון ערים ועוד.וגיאומטריה, 

 

ליאונרדו מקום טהור שהוא בעצם שום  תיאר 2514-" מהמדונה של הסלעיםבציור המוקדם "

: מריה, ישו, יוחנן המטביל ללא הילות( תוארות)המ תארבע דמויו ובו ,מקום, קסום ושמימי

והנוף מעורפל  ,ך. הנוף יוצר מעין הילה או חופה מעליהן. מאחוריהן מתפתל נהרומלא

והצמחייה מסביבו של  ,בספומטו עדין. כפות הידיים זו מעל זו מצביעות על השילוש הקדוש

ישו משמשת כהד למסע הייסורים שלו. הקומפוזיציה הפירמידלית, הקשר בין הדמויות 

תאר מבלי להחליש את עיצוב ישמרכך את קווי המבאור  מקבלים יחד עוצמהות והתנוח

   הדמויות.

 

ט גולגולות בחתכי רוחב, סרט; הוא גולגולתוה פניםרבה לעסוק בחקר הראש, היה ינצ'יודה 

מחקריו האנטומיים בהראש.  עצביואת  כלי הדםחזית ובמבטים מזוויות שונות, הראה את 

השונים, כפי בריו ם בין אחישובי היחסים המתמטייברישומים של מידות הגוף וב עסק גם

 . (לערך 2511) יטרוביוהאדם הו שמודגם ברישום הידוע

 

 ינצ'יודה צייר  שבמילאנו (Santa Maria delle Grazie) "סנטה מריה דלה גרציה"בכנסיית 

את כל  . ביצירה זו הוא יישם"הסעודה האחרונה" - את אחת מיצירותיו הידועות ביותר

ציור: אחדות המקום והזמן, תפיסת החלל ל בכל הנוגע 24-הכללים שנוסחו במאה ה

ניסויים במהלך העבודה ערך אנושית על כל גווניה. בעה הוהפרספקטיבה המדעית, והה

 )להרחבה...( ששרר במקום שלא התאימה לאקלים הקר ,בטכניקת הפרסקו

 

לאחר שנענה להזמנתו של פרנסואה הראשון מלך צרפת  ,לפריז ינצ'יודה עבר  2421בשנת 

-ערך ניסויים מדעיים עד למותו בו עבד ,קיבל בית באמבואז, שם חי הואלעבוד בחצרו. 

2421 . 
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(. היצירה היא ככל הנראה דיוקנה 2411 – 2414) "מונה ליזה"היא היצירתו הידועה ביותר 

דל  של ליזה די נולדו גראנדיני, אשתו של מזמין היצירה, סוחר הבדים פרנצ'סקו די זאנובי

עמו את היצירה לקח  ינצ'יודה  ידיו מעולם.לא נמסרה לאך משום מה  ,ג'קונדו מפירנצה

אינם  "מונה ליזהעל ה"והמחקרים שנכתבו הוריש אותה לתלמידו. עשרות המאמרים ולצרפת 

זו כשידיה מונחות  ,יושבת רגועהורה על הצופה המתבונן בה. הדמות מעיבים על הקסם הש

דרות מבעד לחלון הציורי. מאחוריה חוועיניה על פניה נסוך חיוך קל ומסוים  ,בהצלבהעל זו 

מצויר בפרספקטיבה אווירית. תווי פניה מעוגלים ו דמיוני שרוי בספומטו מעושן נוף

 ובעיקר מסביב לפה.  ,ומטושטשים מעט באזור העיניים

 

יישם ליאונרדו כמה חידושים בתחום הציור: ציור הדיוקן שאינו מתאר רק את  וז יצירהב

גם מחקריו  .פנימהאליהם וחודר  לנבכי נפשה של הדמותפונה  אהפיזיונומיה החיצונית אל

בתאורה שבאה מהצד ומאירה את הדמות  ביצירה,בתחום האופטיקה והאור מיושמים 

המוסיפים אף הם  ,במעברים עדינים של אור/צל, אבל משאירה גם אזורים מוצללים חשוכים

 לאווירה המסתורית.

 

 כדישכתב בכתב ראי  סתורין. הוא נודע בכךאופפת הילת מ ינצ'יודה את חייו ויצירתו של 

וגילויים לבני דורנו  ,, כלל לא היו ידועים לבני דורוריואז פי-עלפין את כתביו ויומניו, שלהצ

 מבהיר עד כמה גדולה הייתה גאונותו. 
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