
             Леонардо Да Винчи 

Леонардо ди сер Пјеро да Винчи, био је италијански 

ренесансни архитекта, проналазач, инжењер, вајар и 

сликар. Био је описан као идеал „ренесансног човека“ и као 

универзални геније. Познат је по својим ремек-делима, као 

што су „Тајна вечера“ и Мона Лиза, а његови изуми се данас 

користе у модерној технологији, иако нису примењивани у 

његово доба. Помогао је развоју анатомије,астрономије и 

грађевинарства. 

 

 

 

                
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0


  Албрехт Дирер  

Албрехт Дирер је немачки ренесансни сликар, графичар и теоретичар уметности. Био је 

један од највећих мајстора уметности у доба хуманизма и реформације. 

 

Учио је цртање у радионици нирнбершкога сликара 

Михаела Волгемута, где је боравио 4 године, а 1495. први 

пут је отишао у Италију и копирао италијанске мајсторе. 

Ујединио је италијанску рану ренесансу с експресивним 

стилом немачког реформаторског доба и дошао до нових 

облика изражавања. Посезао је митологијским, алегоричним 

и религиозним темама, али се бавио и природом. Његови 

акварели крајолика, студије биљака и животиња сведоци су 

његовог дубоког разумевања природе. У радионици свог оца 

обучен је за златара, па је Дирер је до врхунца развио 

дрворез и бакрорез и својим графикама одлучујуће утицао 

на популаризовање реформатора и хуманиста. Као први 

немачки уметник посветио се теорији уметности и између 

осталог написао темеље науке о пропорцијама.. 

         
 
  
 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/Drvorez
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7


 Mikelandjelo Buonaroti 

Микеланђело Буонароти (итал. Michelangelo di 
Lodovico Buonarroti Simoni; рођен 6. марта 1475. у 
Капрезeу, Фирентинска Република - умро 18. 
фебруара 1564. године у Риму), био је италијански 
ренесансни вајар, сликар, архитекта и поета, са 
неупоредивим утицајем на даљи развој европске 
умјетности. 

За вријеме живота већ је био сматран највећим 

умјетником свога времена, а од тада па до данас 

једним од највећих умјетника свих времена. Велики 

број његових дјела из сликарства, вајарства и 

архитектуре су међу најпознатијим.  

 

 

  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1475
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1564
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D1%83_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D1%83_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
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РАДИВОЈЧЕВИЋ АДРИЈАНА 


