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ייצוג הרנסנס–ארנולפינינישואי הזוג 

הומניזם•

התנתקות מהכנסייה, חילון•

מודעות•

רפלקטיביות•

עליית מעמד האמן•

איש הרנסנס כאיש אשכולות•



?איך קרה השינוי



המגפה השחורה–נקודת השבר 



מהפכת הדפוס–השינוי 



הרנסנס

1400-1470: רנסנס מוקדם •

ברונולסקי: אדריכלות

דונטלו: פיסול

לי'בוטיצומאוחר יותר ו'מזאצ: ציור

1480-1550: רנסנס בשיאו•

.רפאל, לו'מיכאלאנג, י'ליאונרדו דה ווינצ: אדריכלות ופיסול, ציור

רנסנס צפוני•

.דירראלברכט, ברויגלפיטר , אייקואן יאן: ציור



חיי האמנים–ואזרי יו'ורג'ג



וטו'ג–מבשרי הרנסנס 



אשליית עומק ונקודת מגוז, פרספקיטבה–וטו'ג



תרגיל בפרספקטיבה



נקודת המגוז  ? מה זה. נקודת המגוזהדבר הכי חשוב בפרספקטיבה היא•
הנקודה שבה מסתיימים כל  , או נעלמים" נגוזים"היא הנקודה שבה הדברים 

.הקווים





ציור של חדר עם נקודת מגוז אחת

•https://www.youtube.com/watch?v=XuqvIOuWAPU





הרנסנס המוקדם–לי'בוטיצסנדרו





סנדרולי'בוטיצ

•https://www.youtube.com/watch?v=HWhgnMjyVCg



לי'בוטיצבהשראת 



















הרנסנס בשיאו



י'לאונרדו דה וינצטרוויה

•http://www.triviakids.com/?p=1747

http://www.triviakids.com/?p=1747


י'כמה עובדות מעניינות על לאונרדו דה וינצ

בסקר עולמי שנערך לאחרונה שבו נשאלה השאלה איזה דמות היסטורית היית רוצה  •
.  לפני ישו או איינשטיין" י'לאונרדו דה וינצ"התשובה הפופולרית ביותר היא ? לפגוש

.בחייו( שלמות)תמונות 20לאונרדו צייר בקושי •

לכן הוא הסתבך . לעבודות רבות הוא קיבל את הכסף מראש אך מעולם לא השלים אותם•
.במשפטים ונאלץ לברוח מהעיר פירנצה

אבל כנראה לא זאת הייתה הסיבה  , (נחשב תכונה שלילית מאוד)הוא כתב ביד שמאל •
.שבגללה כתב בכתב ראי

.  אך שוחרר כעבור כמה חודשים מחוסר הוכחות" מעשה סדום"בביצוע 20הואשם בגיל •

.  שנה28-בן הזוג שלו היה צעיר ממנו ב•

וזה עוד לפני שהפך  . לבש טוניקות ורודות וקצרות בעוד שהאופנה הייתה טוניקות ארוכות•
...לצמחוני



?י'איך נראה לאונרדו דה וינצ

אבל איזה  . וגם פרצופים, בעלי חיים, צמחים: לאונרדו צייר כל דבר בעולם•
?שלוהאמיתימהם הוא הפרצוף 



:נותרו שלושה ציורים בלבד•



ורוקיושל " דוד"לאונרדו היה הדוגמן לפסל  : ועכשיו צריך עוד הוכחה•



ביחד נותנות את התמונה של לאונרדוהדיוקנותכל ארבעת •



לאונרדו בעיר מילנו
1482-1499









מיידרדי , 1919, מרסל דושן







פרופורציות מתמטיות של הגוף-הוויטרוביהאדם 



רפלקטיביות, מודעות עצמי–לו'מיכאלאנג











"לו'מיכאלאנג–דוד עם הקלע ואני עם הקשת "



באתי עדיך אל פירנצה המלך דוד"

ואתה חצוב בשיש וגופך יפה וחזק מתמיד

כף ידך הימנית גדולת המידות כמו מוכנה לאחוז באבן סלע

נו שיבוא שיחטוף אותה בהינף הקלע, ומצפה לגלית

ותלתליך דוד מי צריך להניח עליהם כתר מלכות

?לו עבד בתוכם במפסלות החוכמה והרכות’כאשר מיכלאנג

ומבע פניך לא כמו של איזה פושטק יבוסי או כנעני

כי אם של גיבור ואציל כמו של אל יוני

הייתי כותב לך מזמור אבל לא אני לבדי עומד מולך ומתפעל, אח דוד

מאות ואלפים מיושבי התבל, כי אם עשרות

(חיים חפר" )באים לכאן לפירנצה לסגוד לך דוד מלך ישראל





הסיסטיניתהקפלה 

•https://www.ted.com/talks/elizabeth_lev_the_unheard_story_of_the
_sistine_chapel?language=he#t-904926

https://www.ted.com/talks/elizabeth_lev_the_unheard_story_of_the_sistine_chapel?language=he#t-904926

