
23.04.2020 r. Plastyka  

Klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e 

Temat: Leonardo da Vinci. 

Przeczytaj poniższe informacje: 

Leonardo da Vinci, właściwie Leonardo di ser Piero da Vinci (ur. 15 kwietnia 1452  

w Anchiano, zm. 2 maja 1519 w Clos Lucé) – włoski renesansowy malarz, rzeźbiarz, 

architekt, inżynier, a także odkrywca, matematyk, anatom, wynalazca, geolog, filozof, muzyk, 

pisarz.  

Leonardo często był opisywany, jako archetyp „człowieka renesansu”. Powszechnie uważa 

się go za jednego z największych malarzy wszech czasów i za najwszechstronniej 

utalentowaną osobę w historii
[
. To właśnie talent malarski przysporzył Leonardowi 

największej popularności. Dwie z jego prac, Mona Lisa i Ostatnia Wieczerza, zajmują 

czołowe miejsca na listach najsławniejszych, najczęściej imitowanych i wspominanych 

portretów i dzieł malarstwa. Równie wielkie znaczenie w historii sztuki ma szkic Leonarda 

Człowiek witruwiański. W Polsce szczególnie znany jest obraz Dama z gronostajem, który 

znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Do czasów dzisiejszych 

przetrwało najprawdopodobniej 15 jego obrazów. 

Jako inżynier, Leonardo tworzył projekty wyprzedzające jego czas, opracowując koncepcje 

śmigłowca, czołgu, wykorzystania podstaw tektoniki płyt, podwójnego poszycia burt statku  

i wiele innych innowacji. Względnie mała liczba jego pomysłów została wcielona w życie za 

jego czasów. Niektóre z jego pomniejszych pomysłów, takie jak automatyczna nawijarka do 

szpul czy maszyna do sprawdzania wytrzymałości drutu na rozciąganie, weszły do świata 

techniki bez większego rozgłosu.  

Leonardo pracował na największych dworach Europy, m.in. dla rodów Sforzów  

i Medyceuszy. Doprowadził do znacznego wzrostu poziomu wiedzy o anatomii, 

budownictwie lądowym i hydrodynamice. Zaznaczył swoją obecność także w dziedzinie 

architektury, rzeźby, filozofii i pisarstwa, ale te zajęcia odgrywały mniejszą rolę w jego życiu. 

Do dziś przetrwało 7000 stron jego notatek z rysunkami i szkicami.  

Teraz zapraszam Was do obejrzenia filmów: 

https://www.youtube.com/watch?v=NPFCDmXO8qQ   

https://www.youtube.com/watch?v=DAxmXxYuXDY   

 

Marzena Zielińska 
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