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«Η ομορφιά λατρεύει την αρετή»

• Παρατηρήστε : τα μαλλιά, •το τοπίο, •την πλαισίωση με φύλλα κέδρου, τη
διαφάνεια του

υφάσματος.

Λέγεται ότι μπορούμε να διακρίνουμε ένα έργο του Λεονάρντο από την απόδοση
των μαλλιών, την αγγελική ωραιότητα και από την απουσία αδρών περιγραμμάτων.



Αυτό το πλαίσιο μας δίχνει το κομμάτι που λείπει από το
πίνακα  (εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό που αφαιρείται κατά
περίπου εννέα εκατοστά). Σε αυτήν την περιοχή βλέπουμε τα
χέρια της διπλωμένα τη στιγμή που αναπαύεται. Διανοητικά
η  τοποθέτηση αυτών των δακτύλων πάνω στην εικόνα μας

δείχνει ότι τα δάκτυλα του δεξιού χεριού της θα έχουν επαφή
με τα κορδόνια του μπούστου της.



Από την πίσω πλευρά του πίνακα, ένα
στεφάνι από δάφνη και φοίνικες περιβάλλει
ένα κλαδάκι του κέδρου και ένας κύλινδρος

φέρει τη λατινική επιγραφή, ’’Η Πεντάμορφη
κοσμεί αρετή’’.



Ο Λεονάρντο είναι η ενσάρκωση του ιδανικού τύπου
ανθρώπου της Αναγέννησης, του καθολικού ανθρώπου

(homo universalis) που με την ιδιοφυία του και τη
γόνιμη φαντασία του ασχολήθηκε με διάφορα πεδία των
εφαρμοσμένων τεχνών και των επιστημών και κέρδισε
την αναγνώριση από την εποχή του ως σήμερα. Είχε

μοναδικά χαρίσματα, εκτός από τη ζωγραφική
ασχολήθηκε με την έρευνα κάθε μορφής πάνω στο
φυσικό κόσμο, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη

μουσική, το σχεδιασμό πολεμικών μηχανών, τη μελέτη
της ανατομίας. Δε σώζεται κάποιο έργο του στην

αρχιτεκτονική και τη γλυπτική, οι ιδέες όμως και η
εμπειρία του και στα δύο αυτά πεδία είναι μοναδικές.

Μπορεί να γνωρίζετε ότι ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι
ανακάλυψε το ελικόπτερο, το τανκ, τη στολή

κατάδυσης, ακόμα και τα πρώτα είδη αεροπλάνων.
Υπάρχουν όμως και άλλες εφευρέσεις του που είναι

λιγότερο γνωστές:
*Ήταν αυτός που σχεδίασε την πρώτη στολή για...
αστροναύτες όταν αυτοί κινούνταν στη σφαίρα της



επιστημονικής φαντασίας.
*Ήταν αυτός που, όπως παραδέχονται πολλοί

επιστήμονες, ανακάλυψε το τηλεσκόπιο και όχι ο
Γαλιλαίος.

*Υπήρξε ο πρώτος που σκέφτηκε και σχεδίασε τις
αυτόματες κυκλικές πόρτες, αυτές τις γνωστές μας

πόρτες που συναντάμε στις εισόδους τραπεζών.
*Επινόησε τα αυτόματα πολεμικά όπλα.

*Σχεδίασε ένα από τα πιο βασικά εργαλεία σε ένα σπίτι,
το ψαλίδι.

*Τα πτυσσόμενα έπιπλα είναι δική του ιδέα.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωγραφικής του
δημιουργίας είναι η σύνθεση σφιχτοδεμένων

ανθρώπινων ομάδων, η ποικιλία των χειρονομιών και
των εκφράσεων, η επιμονή στον πνευματικό

προσανατολισμό ενός πίνακα, το αινιγματικό χαμόγελο,
η πυκνή φωτοσκίαση, η έκφραση των συναισθημάτων

των προσώπων.
Η επιρροή του Λεονάρντο στη ζωγραφική είναι

τεράστια. Το διακριτικό πλάσιμο ανάμεσα στο φως και
τη σκιά (σφουμάτο) ανέδειξαν τις δυνατότητες της

ελαιογραφίας, την οποία χρησιμοποίησε ο Λεονάρντο
μαζί με τους πρώτους Ιταλούς ζωγράφους.



Benci Ginevra de »(γεννημένο περίπου. 1458) ήταν ένας
αριστοκράτης από τον 15ο αιώνα Φλωρεντίας ,

θαυμαζόταν για την εξυπνάδα του από το Florentine
που ήταν ένας από τους συγχρόνους της τότε εποχής.

Είναι ένα από τα πορτρέτα της ζωγραφικής του
Λεονάρντο ντα Βίντσι . Το πετρέλαιο-με ξύλο-

πορτρέτο, εξαγοράστηκε από την Εθνική Πινακοθήκη,
στην Ουάσιγκτον , το 1967, για τις ΗΠΑ 5 εκατομμύρια

δολάρια που καταβλήθηκαν για την Πριγκιπάτου του
Λιχτενστάιν Βουλή , τιμή ρεκόρ για την εποχή, από την
Ailsa Mellon Μπρους Ταμείο. Είναι το μονο προτρέτο
ζωγραφικής του Λεονάρντο για τη δημόσια προβολή

στην Αμερική.

Είναι γνωστό ότι ο Λεονάρντο ζωγράφισε ένα πορτρέτο
του Ginevra Benci de 'το 1474, πιθανώς για να τιμήσει
το γάμο της το έτος αυτό,η Luigi di Bernardo Niccolini

ήταν στην ηλικία των 16. Ωστόσο, σύμφωνα με
Τζόρτζιο Βαζάρι του "Βίοι των Καλλιτεχνών" (δεύτερη
και διορθωμένη έκδοση) η Ginevra δεν ήταν η κόρη του

Benci Amerigo de », αλλά η σύζυγός του. Ακριβώς
πίσω από την νεαρή κοπέλα στο πορτρέτο είναι ένα



αρκεύθου δέντρο. Το πίσω μέρος του πορτρέτου είναι
διακοσμημένο με ένα κλαδάκι κέδρου που περιβάλλεται
από ένα στεφάνι δάφνης και φοίνικα και memorialized

από τη φράση VIRTUTEM FORMA decorat ("ομορφιά
κοσμεί αρετή»). Η ιταλική λέξη για αρκεύθου είναι

"Ginepro", γεγονός που υποδηλώνει ότι το μοτίβο ήταν
άρκευθος, χρησιμοποιείται εδώ ως ένα συμβολικό

λογοπαίγνιο με το όνομα του Ginevra. Ωστόσο, αυτό το
λογοπαίγνιο δεν υποστηρίζεται από καμία σύγχρονη

ιστορική πηγή και ο άρκευθος μπορεί σταθεί ως
σύμβολο της θλίψης, του πόνου και της απώλειας στο
σύνολο του Μεσαίωνα. Επομένως, η ιδέα αρκεύθου

χρησιμοποιήθηκε συχνά στα πορτρέτα  τουγια χήρες. Η
ζωγραφική έγινε το 1479/80 σύμφωνα με το πρόγραμμα

του Leonardο.

Το πορτρέτο είναι ένα από τα highlights της National
Gallery of Art, και θαυμάζεται από πολλούς για την

απεικόνιση του ταμπεραμέντου της Ginevra. Η Ginevra
είναι όμορφη αλλά λιτή? Δεν χαμογελάει και το βλέμμα
της είναι γεμάτο απάθεια για το πρόσωπο που πιθανώς

είναι μπροστά της καθώς και για τον θεατή. Μια
λωρίδα από το κάτω μέρος του πίνακα είχε αφαιρεθεί

στο παρελθόν, προφανώς λόγω της βλάβης, και τα
μπράτσα και τα χέρια της Ginevra χάθηκαν.

Στο πορτρέτο αυτό διακρίνουμε πολλά χαρακτηριστικά
που κατά καιρούς χρησιμοποίησε ο Leonardo Da Vinci.



Η κυρία γίνεται δεκτή ως  Ginevra de 'Benci, ο οποιός
ήταν ένας από τους πιο προικισμένους διανοούμενους

της εποχής της. Οι ιστορικοί θεωρούν γενικά το
πορτρέτο ανατέθηκε για να γιορτάσει την ευκαιρία του
γάμου της στις  15 Γενάρη του 1474 . Σε αντίθεση με
άλλα πορτρέτα του Λεονάρντο των γυναικών, αυτή η
κυρία φαίνεται σκυθρωπός, συγχωρεί και φαίνεται

υπεροπτική? Αυτό υπογραμμίζεται από την ελαφρώς
μικρότερη κλήση του  ενός ματιού. Το αριστερό μάτι

της φαίνεται να κοιτάζει απευθείας σε εμάς, ενώ το δεξί
να κοιτάζει πέρα από κάποιο σημείο αόρατο. Όπως και
οι άλλες γυναίκες της περιόδου Ginevra έχει ξυρισμένα
τα φρύδια της (αυτό είναι επίσης εμφανές στην Μόνα

Λίζα). Ίσως η έκφραση της δείχνει ότι δεν ήταν
απόλυτα ικανοποιημένη όσον αφορά τον προσεχή γάμο

της. Στη μετέπειτα  ζωή τους ήταν να πάει σε
αυτοπροκληθείσα εξορία σε μια προσπάθεια να

θεραπευτεί από μια σοβαρή ασθένεια. Η εμφάνιση της
μαρμαρένιας  χροιάς - λειαίνεται με το χέρι του

Λεονάρντο - πλαισιώνεται από τις κυματιστές μπούκλες
από τα μαλλιά της. Αυτό έρχεται σε συνέχεια όμορφα με
το φωτοστέφανο της και δένει με τον θάμνο αρκεύθου.

Ο Λεονάρντο ως φόντο  αυτού του πορτραίτου έχει ένα
λεπτό πέπλο της ομίχλης γνωστή ως sfumato . Αυτό που



δημιουργείται με την υπέρθεση  πετρελαίου δείχνει πιο
εντυπωσιακό .

Σε κάποιο σημείο από κάτω λείπει ένα κομμάτι
(εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό που αφαιρείται κατά
περίπου εννέα εκατοστά). Αυτή η περιοχή θα ήταν

αρκετά μεγάλη για να δείξει τα χέρια της, διπλωμένα τη
στιγμή που αναπαύεται. Οι απώλειές τους είναι κρίμα
που δεν υπάρχουν. Διανοητικά  η  τοποθέτηση αυτών
των δακτύλων πάνω στην εικόνα μας δείχνει ότι τα

δάκτυλα του δεξιού χεριού της θα έχουν επαφή με τα
κορδόνια του μπούστου της. Αυτή η περιοχή του

πορτρέτου έχει ξαναβαφτεί και υπό κανονικές
συνθήκες, μια ακτινογραφία θα μπορούσε να

αποκαλύψει και τα κομμένα δάχτυλα - εάν η ίδια
περιοχή δεν είχε καταστραφεί και ένα νέο κομμάτι που

προστέθηκε.

Άννα Τσουγκουτζίδου!Α’2


