
 

 

„Leonardo da Vinci: Művész 

interaktív 

2021.09.15

Az élménykiállítás nemcsak a Mona Lisa festőjeként mutatja be Leonardot, 

hanem egy saját idejét több száz évvel megelőző, ezerarcú tudósként.

 

A kiállításon a művészetkedvelők Leonardo

találkozhatnak. A bemutatott reprodukciók eredetijének megtekintéséért 

keresztül-kasul kellene szelniük Európát a lá

párizsi Louvre-ban, az Angyali üdvözlet Firenzében,

Krakkóban található. 

 

Leghíresebb műveinek reprodukciói mellett a 

darab találmányával is találkozhatnak. 

csoportosítva jelennek meg: hidraulika, mechanika, háborús szerkezetek és 

repülés. 

A fából készült, nagyméretű tárgyakat 

(helikoptert, légcsavart, ejtőernyőt), a különböző harci gépeket, szekereket, 

várvédő erődítményt, a golyós csa

színházi emelőt, emelődarut és a kilométer

tudós és felfedező alkotásai alapján készített

mérnökcsapat, olyan anyagokból, amik Leonardo 

 

Látogasson meg minket és lépjen be egy korszakos zse

világába! 

 

Diákcsoportoknak előzetes 

szükséges! 

Időtartam: tárlatvezetés 

 
Belépődíjak: 1500 Ft (Gyerek); 2000 Ft (Felnőtt)

Csoportoknak (15 fő felett): 1000 F

 

„Leonardo da Vinci: Művész – Feltaláló – Zseni

interaktív kiállítás Firenzéből 

 

2021.09.15-2021.09.18. 10:00-18:00

csak a Mona Lisa festőjeként mutatja be Leonardot, 

hanem egy saját idejét több száz évvel megelőző, ezerarcú tudósként.

művészetkedvelők Leonardo  leghíresebb 

bemutatott reprodukciók eredetijének megtekintéséért 

kasul kellene szelniük Európát a látogatóknak, hiszen a

ban, az Angyali üdvözlet Firenzében,  a Hölgy hermelinnel 

Leghíresebb műveinek reprodukciói mellett a tárlaton Leonardo

darab találmányával is találkozhatnak. Ezek 4 nagyobb témakör köré 

osítva jelennek meg: hidraulika, mechanika, háborús szerkezetek és 

A fából készült, nagyméretű tárgyakat – Leonardo repülő szerkezeteit 

(helikoptert, légcsavart, ejtőernyőt), a különböző harci gépeket, szekereket, 

várvédő erődítményt, a golyós csapágyat, a biciklit, a nyomda-

színházi emelőt, emelődarut és a kilométer-talicskát – a reneszánsz művész, 

tudós és felfedező alkotásai alapján készítette el egy kortárs olasz 

lyan anyagokból, amik Leonardo idejében is elérhetőek voltak.

Látogasson meg minket és lépjen be egy korszakos zseni elméjének misztikus 

Diákcsoportoknak előzetes időpont egyeztetés, bejelentkezés 

Időtartam: tárlatvezetés (30 perc), filmvetítés: 20 perc

Ft (Gyerek); 2000 Ft (Felnőtt) 

portoknak (15 fő felett): 1000 Ft/fő 

Zseni” 

:00 

csak a Mona Lisa festőjeként mutatja be Leonardot, 

hanem egy saját idejét több száz évvel megelőző, ezerarcú tudósként. 

  festményeivel 

bemutatott reprodukciók eredetijének megtekintéséért 

togatóknak, hiszen a Mona Lisa a 

a Hölgy hermelinnel 

tárlaton Leonardo majdnem  30 

4 nagyobb témakör köré 

osítva jelennek meg: hidraulika, mechanika, háborús szerkezetek és 

Leonardo repülő szerkezeteit 

(helikoptert, légcsavart, ejtőernyőt), a különböző harci gépeket, szekereket, 

- és a dobgépét, 

a reneszánsz művész, 

egy kortárs olasz 

elérhetőek voltak.  

ni elméjének misztikus 

, bejelentkezés 

(30 perc), filmvetítés: 20 perc 


