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Om Leonardo da Vinci
Leonardo di Ser Piero da Vinci levde år 1452-1519. Han 
uppfostrades och utbildades av sin far. Utan tvekan är han 
en av de största konstnärerna och vetenskapsmännen 
under renässansen. Han verkar också ha varit en av 
världshistoriens mest begåvade personer och var 
framstående på många områden inom konst och vetenskap. 
Leonardo da Vinci föddes i staden Vinci och hans familj 
använde ortsnamnet som sitt efternamn. Han levde i 
en tid då människor började intressera sig för konst och 
skickligheten inom måleriet gjorde det snart möjligt för 
honom att försörja sig på sitt konstnärskap. 

På den tiden blev det brukligt att rika mecenater (välgörare) 
beställde konstverk. Ett av Leonardos mest kända verk är 
Mona Lisa. Hon var hustru till en god vän till Leonardos 
far. I början av 1500-talet påbörjades porträttet. Det var 
i praktiken klart fyra år senare men Leonardo behåll 
målningen hela livet och ändrade ständigt små detaljer. 
Detta kom att bli kännetecknande för honom – han var 
otålig och lyckades sällan fullborda ett projekt eftersom han 
ständigt utvecklade nya idéer.

Konstvetare har analyserat Leonardos teknik och kommit 
fram till att han använde mycket små penseldrag, ibland 
mindre än ett knappnålshuvud, för att skapa en känsla av 
djup med skuggning med korsade penseldrag. Enligt vissa 
var Leonardo tvungen att använda förstoringsglas när han 
arbetade med de ytorna.

Leonardo var både målare, arkitekt, skulptör, ingenjör 
och matematiker. Exempelvis har han skapat oerhört 
detaljerade teckningar av människokroppen och dess organ 
(han gjorde det genom att rita av uppskurna lik på bårhus). 
Många av Leonardos uppfinningar, som exempelvis 
kanoner och fallskärmar, var så långt före sin tid att det inte 
var tekniskt möjligt att bygga dem förrän många hundra år 
senare. Än idag utförs experiment efter hans ritningar för att 
se om uppfinningarna kan fungera i verkligheten.
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Leonardo da Vinci var målare, arkitekt, skulptör, 
ingenjör och matematiker. Numera ses han av många 
som en symbol för renässansen och ett tvättäkta geni. 
Men hur kom det sig att han blev konstnär och hur 
levde han sitt liv? Vilka är hans viktigaste verk? Det 
och mycket annat får du veta mer om i den här filmen. 
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Renässans
Renässansen kallas den period i historien 
som har setts som en övergång mellan 
medeltiden och den nya tiden. Sin storhetstid 
hade renässansen i Italien på 1400-talet, med 
höjdpunkten i början av 1500-talet. 

Ordet renässans betyder ”pånyttfödelse”. Vid 
den här tiden började konstnärer, författare 
och filosofer att se tillbaka på den grekiska 
och romerska antiken som ett försvunnet ideal. 
Man såg varje människa som en unik individ. 
Den typiska ”renässansmänniskan” strävade 
efter att förverkliga sig själv och utveckla alla 
sina talanger. 

Några kända renässansgenier är Leonardo da 
Vinci och Michelangelo.

Diskussionsfrågor
1. Vad kallades den tidsperiod då Leo-

nardo da Vinci levde?

2. Vad var typiskt för just den tidsperio-
den och människorna som levde då?

3. Ge exempel på 2-3 andra områden 
som Leonardo var skicklig inom.

4. Kan du ge exempel på vad eleverna på 
en dåtida konstskola kunde få lära sig?

5. Leonardo gjorde en mängd ritningar till 
olika konstruktioner. Ge minst två ex-
empel på saker som han ”uppfann”.

6. Vilket anses vara hans mest kända 
konstverk?

7. Kan du ge exempel på några andra av 
hans verk?

8. Jämför da Vincis verk med andra 
kända renässanskonstnärer, som t.ex. 
Michelangelo. På vilka sätt liknar de 
varandra och vad skiljer dem åt?

9. Försök själv att skapa en tavla i ”da 
Vinci-stil”. Ta med staffli och oljefärger 
och försök skapa ett självporträtt! Eller 
gör en ritning och uppfinn något, du 
också!

Här kan du hämta mer information
•	 http://www.google.se/images?q=da+vinc

i&hl=sv&biw=1440&bih=785&prmd=ivns
b&source=lnms&tbs=isch:1&ei=sNpkTd
6pB5O64Aan3MDBBg&sa=X&oi=mode_
link&ct=mode&cd=2&ved=0CBkQ_AUoAQ 
– Titta på bilder av da Vinci.

•	 http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/ - 
Virtuellt museum om konstnären.

•	 http://sv.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_
Vinci - Läs mer om konstnären.

•	 http://www.leonardo.net/gallery.html#start  
- Virtuellt museum med Leonardo da Vinci

•	 http://www.museoscienza.org/english/  - 
Leonardomuseum 

•	 http://www.and-there-was-light.com/
index.cfm?pg=37 – Specialutställning om 
renässansmästare

•	 http://www.rijksmuseum.nl/ – Riksmuseet i 
Amsterdam

•	 http://www.nationalmuseum.se/ – 
Nationalmuseum

•	 http://www.louvre.fr/llv/commun/home.
jsp?bmLocale=en – Louvrens hemsida

•	 http://www.konstgalleri.se – Ta en titt 
på moderna verk i samma stil som de 
klassiska mästarna

•	 www.ne.se – Nationalencyklopedin
•	 www.google.se – Användbar sökmotor
•	 www.dn.se – Dagens nyheter
•	 http://www.dnskola.se –Dagens nyheters 

skolsajt
•	 www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
•	 www.cinebox.se – Cinebox hemsida
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