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Από μικρή ηλικία ο 
Λεονάρντο, έδειξε ότι 
διέθετε οξύ νου και 
καλλιτεχνικό ταλέντο. 
Εξέχουσα θέση στις 
σπουδές του είχε η 
μαθητεία του στο διάσημο 
εργαστήριο του Αντρέα 
ντελ Βερόκιο στη 
Φλωρεντία. Από τον 
Αντρέα ντελ Βερόκιο 
διδάχθηκε ζωγραφική, 
γλυπτική, αρχιτεκτονική, 
βοτανολογία, μουσική και 
οπτική.  
Στα πρώτα βήματα της 
καλλιτεχνικής του πορείας, 
ζωγράφισε χριστιανικά 
θέματα, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις εκφράσεις 
των προσώπων. 
 

Μελέτησε και έκανε 
πειράματα σχετικά με 
διάφορα φαινόμενα. 
Οι  πειραματισμοί 
του με το φως είχαν 
ως αποτέλεσμα να 
δημιουργήσει μια νέα 
τεχνική στη 
ζωγραφική που 
ονομάστηκε                       
<< Σφουμάτο του 
Λεονάρντο >>. Τις 
μελέτες του σχετικά 
με το φως τις 
παρουσιάζει σε μια 
εργασία του με τίτλο 
<< Πραγματεία περί 
Σκιάς και Φωτός >> 



• Η Προσκύνηση των Μάγων 

• Είναι ένας ημιτελής πίνακας ζωγραφικής από τον 
Ιταλό καλλιτέχνη της Αναγέννησης Λεονάρντο ντα Βίντσι.  

• Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε ανάμεσα στο 1481 και το 1482. Σήμερα 
βρίσκεται στη συλλογή της 
πινακοθήκης Ουφίτσι στη Φλωρεντία. 



• Η Παναγία των Βράχων  
• Αποδίδεται σε δύο έργα του Λεονάρντο ντα 

Βίντσι πάνω στο ίδιο θέμα και με εκτέλεση που 
διαφέρει μόνο σε ορισμένες λεπτομέρειες (κυρίως 
στα χρώματα και στην τεχνική). Το ένα έργο 
εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου και το άλλο 
στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Τα δύο έργα 
εκτέθηκαν μαζί για πρώτη φορά σε έκθεση στην 
Πινακοθήκη του Λονδίνου με τίτλο "Leonardo da 
Vinci: Painter at the Court of Milan". Η διάρκειά της 
ήταν από τις 9 Νοεμβρίου 2011 ως τις 5 Φεβρουαρίου 
2012. 



• Η Παρθένος και το Θείο 
Βρέφος με την Αγία Άννα 

• είναι έργο ζωγραφικής με 
λάδι του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι, που 
φιλοτεχνήθηκε περίπου 
το 1508. 

• Παρουσιάζει την Αγία Άννα, 
την κόρη της, την Παρθένο 
Μαρία, και τον Ιησού ως νήπιο. 
Ο Χριστός παρουσιάζεται να 
αγκαλιάζει ένα προβατάκι (ο 
αμνός της θυσίας), που 
συμβολίζει το Πάθος του, ενώ η 
Παρθένος προσπαθεί να τον 
συγκρατήσει. Το έργο 
έγινε παραγγελία για το ιερό 
της εκκλησίας Santissima 
Annunziata στη Φλωρεντία και 
το θέμα του απασχόλησε για 
πολύ το μεγάλο ζωγράφο 



Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου  
είναι πίνακας των Λεονάρντο ντα Βίντσι και Αντρέα ντελ Βερρότσιο. 

Βρίσκονταν αρχικά στην εκκλησία του Αγίου Βαρθολομαίου του Αβαείου του Μόντε 
Ολιβέτο κοντά στην Φλωρεντία. Από το 1867 και μέχρι τις ημέρες μας 

φιλοξενείται στην Πινακοθήκη του παλατιού των Ουφικίων στην Φλωρεντία. 



      La Belle Ferronnière 

      είναι πίνακας, του 
οποίου η πατρότητα 
αποδίδεται 
στον Λεονάρντο ντα 
Βίντσι ή στη Σχολή 
του. Χρονολογείται 
στα 1495 - 1499 και 
φιλοξενείται 
στο Μουσείο του 
Λούβρου στο Παρίσι. 

     Ο πίνακας 
μνημονεύεται για 
πρώτη φορά το 1642 
σε έναν κατάλογο της 
βασιλικής συλλογής 
του Ανακτόρου Φοντ
αινεμπλώ  
και αναφέρεται ως 
έργο του Λεονάρντο 
ντα Βίντσι, που 
εικονίζει μια 
Δούκισα της 
Μάντουα.  



Μυστικός Δείπνος 

Ο Μυστικός Δείπνος είναι μια τοιχογραφία του 15ου αιώνα, δημιουργημένη 
από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Βρίσκεται στο Μιλάνο της Ιταλίας και 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πολυτιμότερα έργα στην ιστορία της 
τέχνης και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αναπαραχθέντα έργα 

ζωγραφικής. Ο πίνακας έχει μέγεθος 450 Χ 870 και καλύπτει έναν ολόκληρο 
τοίχο στο μοναστήρι Santa Maria de le Grazie στο Μιλάνο. Ο Λεονάρντο 

κατόρθωσε να τελειοποιήσει τον πίνακα μέσα σε 3 χρόνια (1495-1498) 
παρόλο που δεν ασχολούνταν συνεχώς με αυτόν. 



«Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής»   
Φιλοτεχνήθηκε κατά την δεύτερη παραμονή του Λεονάρντο 

στο Μιλάνο (μεταξύ 1506 και 1513). Το 1547 ο πίνακας 
βρισκόταν στον πύργο του Κλου. Είναι γνωστό ότι ο 

Λουδοβίκος ο ΙΑ τον δώρησε στον Κάρολο τον Α της Αγγλίας. 
Το 1649 όμως ο Γάλλος τραπεζίτης Γιαμπάχ  τον αγόρασε για 

να τον προσφέρει στον Μαζαρίνο. Οι κληρονόμοι του 
καρδιναλίου τον ξαναπούλησαν στον Λουδοβίκο ΙΔ. Σήμερα 
βρίσκεται στο Λούβρο. Από τον πίνακα αυτόν οι μαθητές του 

Λεονάρντο  φιλοτέχνησαν πολλά αντίγραφα. 



• Μόνα Λίζα 
Η Μόνα Λίζα ή Τζοκόντα 
είναι αναμφισβήτητα το 
δημοφιλέστερο έργο 
ζωγραφικής. Ο πίνακας 
απεικονίζει μία καθιστή 
γυναίκα, τη Λίζα ντελ 
Τζιοκόντο, η έκφραση του 
προσώπου της οποίας 
χαρακτηρίζεται συχνά ως 
αινιγματική. Το 
φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι από το 1503 
έως το 1507 στη 
Φλωρεντία, αλλά γρήγορα 
πέρασε σε γαλλικά χέρια.  

Αγοράσθηκε από τον γάλλο 
ηγεμόνα Φραγκίσκο Α' 

για τον πύργο του στο 
Φοντενεμπλό, 

φιλοξενήθηκε στο 
ανάκτορο των 

Βερσαλιών από τον 
Λουδοβίκο τον 14ο, 

κόσμησε την 
κρεβατοκάμαρα του 

Μεγάλου Ναπολέοντα 
και από το 1804 

εκτίθεται στο Μουσείο 
του Λούβρου. 


