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 Γεννόθηκε το 1445 ςτη Υλωρεντύα από πατϋρα βυρςοδϋψη. Σο πραγματικό του επώνυμο όταν 
Υιλιπϋππι, αλλϊ ονομϊςτηκε Μποτιτςϋλι ό λόγω του αδελφού του που όταν παχύσ (μικρό βαρϋλι 

: Il Botticello) ό λόγω τησ εναςχόληςόσ του με τη χρυςοτεχνύα (xρυςοτϋχνησ:batigello) 
 Αρχικϊ εργϊςτηκε ωσ χρυςοτϋχνησ ( αξιοςϋβαςτο επϊγγελμα),  αλλϊ ςτα 18 του το εγκατϋλειψε 

για τη ζωγραφικό. Δϊςκαλόσ του υπόρξε ο Υρα Υιλύππο Λύππι (ςπουδαύοσ ζωγρϊφοσ τησ 
Υλωρεντύασ, ςτον οπούο οι επιφανεύσ οικογϋνειεσ τησ πόλησ ανϋθεταν ςημαντικϋσ παραγγελύεσ).  

 
 
 
 

  

 

                                                       Μαντόνεσ του Λύππι 
                                                         



  Μετϊ την ολοκλόρωςη των 
ςπουδών του εργϊςτηκε ςτη 

Υλωρεντύα ςε δικό του 
εργαςτόριο. Σότε δϋχθηκε την 

επιρροό του Αντρϋα ντελ Βερόκιο, 
δαςκϊλου του Λεονϊρντο ντα 

Βύντςι.  

 Πολύ γρόγορα τα ϋργα του 
Μποτιτςϋλι φανερώνουν μια 

προςωπικό προτύμηςη προσ την 
κυματοειδό και ςυνεχό γραμμό, 

προσ το ςαφϋσ και πολύ 
εκφραςτικό ςχϋδιο, προσ τη 

ςχεδόν χορογραφικό ςυνθετικό 
αρμονύα . 

  ιγϊ ςιγϊ ϊρχιςε να αποκτϊ φόμη 
κυρύωσ φιλοτεχνώντασ 

προςωπογραφύεσ 
προςωπικοτότων τησ υψηλόσ 

κοινωνύασ τησ Υλωρεντύασ. 
 ΔΤΟ ΥΙΓΟΤΡΕ  ΣΗΝ ΕΠΑΤΛΗ  ΛΕΜΙ ΣΗ 

ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ 
 



ημαντικό προςωπογραφύα όταν 
εκεύνη του Σζουλιϊνο των 

Μεδύκων, γόνου τησ γνωςτόσ 
οικογϋνειασ με την οπούα 

ςυνδϋθηκε ςτενϊ και εξαιτύασ τησ 
οπούασ όρθε ςε επαφό με το 

νεοπλατωνιςμό 

 



Ο ζωγρϊφοσ εύχε ϊμεςη ςχϋςη 
με το περιβϊλλον των Μεδύκων 

όπου ανθούςαν οι ιδϋεσ του 
Νεοπλατωνιςμού. Ήταν τόςο 
ϋντονο το ενδιαφϋρον για τον 
Πλϊτωνα ώςτε κϊθε χρόνο 

οργανωνόταν ϋνα "πλατωνικό" 
ςυνϋδριο. Εκεύ γύνονταν 

ςυζητόςεισ για την αθαναςύα 
τησ ψυχόσ και την τϊςη τησ 

προσ το θεύο, αλλϊ και για τη 
δύναμη τησ αγϊπησ 

αποκαθαρμϋνησ από κϊθε 
ςαρκικό εκδοχό. Η επύγεια 

ομορφιϊ θεωρούνταν ϋνα από 
τα πιο ιςχυρϊ μϋςα πρόςβαςησ 
ςτο θεύο, το οπούο ςυνϋπιπτε με 

το καλό. 

Η ΕΠΙΓΕΙΑ ΟΜΟΡΥΙΑ ΓΕΥΤΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΘΕΙΟ 



Σο 1481 
προςκλόθηκε από 
τον πϊπα ύξτο Δ΄ 

προκειμϋνου να 
διακοςμόςει μαζύ με 
τουσ Γκιρλαντϊγιο, 
Κόζιμο Ροςϋλι και 
Περουτζύνο τουσ 

τούχουσ τησ Καπϋλα 
ιξτύνα. Ο 

Μποτιτςϋλι για το 
ςκοπό αυτό 

φιλοτϋχνηςε τρεισ 
νωπογραφύεσ: 

      - Οι Πειραςμού 
του Μωυςό 

      - Η Σιμωρύα των 
εξεγερμϋνων 

Εβραύων 

      - Οι Πειραςμού 
του Φριςτού 

                        

 

Οη ηξεηο πεηξαζκνί ηνπ Χξηζηνύ 



Ο ΑΡΙΣΕΡΟ ΣΟΙΦΟ ΣΗ 
ΚΑΠΕΛΑ σΙΞΣΙΝΑ 



Επιςτρϋφοντασ ςτη Υλωρεντύα το 1482 και ςυνϋθεςε τα ςπουδαιότερα 
ϋργα του, μεταξύ των οπούων και η Αλληγορύα τησ ‘Ανοιξησ. 

τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1480 ολοκλόρωςε ϋνα από τα πιο δημοφιλό 
ϋργα του, τη Γϋννηςη τησ Αφροδύτησ, πιθανόν μια παραγγελύα τησ 

οικογϋνειασ των Μεδύκων. 



Σην ύδια εποχό, επηρεαςμϋνοσ από τισ ςυντηρητικϋσ θρηςκευτικϋσ 
απόψεισ του μοναχού Σζιρόλαμο αβοναρόλα , μεύωςε εμφανώσ 

τουσ πύνακϋσ του με κοςμικϊ θϋματα. 



 

Εμφανεύσ οι επιρροϋσ από το 
αβοναρόλα 

Ο  ΑΓΙΟσ ΑΤΓΟΤσΣΙΝΟσ σΣΟ 
ΚΕΛΛΙ ΣΟΤ (1490-1494) 



Η ΠΡΟσΕΤΦΗ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ  σΣΟ ΟΡΟσ ΣΨΝ ΕΛΑΙΨΝ 



ημαντικό ϋργο του Μπ. αυτό την περύοδο 
τησ επιρροόσ από το αβοναρόλα όταν η 

Μυςτικό Γϋννηςη (1500), που αποτελεύ μια 
εκδοχό τησ προςκύνηςησ των ποιμϋνων και 
φιλοτεχνόθηκε μετϊ τον απαγχονιςμό του 
αβοναρόλα. Εύναι το μοναδικό ϋργο που 
φϋρει την υπογραφό του καθώσ και την 

ημερομηνύα τησ ολοκλόρωςόσ του , χϊρη 
ςτην αρχαύα ελληνικό επιγραφό  που 

φιλοτϋχνηςε ο ύδιοσ και ςτην οπούα γρϊφει: 

      Εγώ, ο Αλϋξανδροσ, ζωγρϊφιςα το ϋργο 
αυτό, ςτο τϋλοσ του ϋτουσ 1500, ςε καιρούσ 
ταραγμϋνουσ για την Ιταλύα , ςτο μιςό του 

χρόνου, κατϊ την εκπλόρωςη τησ προφητεύασ 
του 11ου κεφαλαύου τησ Αποκϊλυψησ του 

Ιωϊννη, ςτην εποχό τησ δεύτερησ πληγόσ τησ 
Αποκϊλυψησ, όταν ο διϊβολοσ αφόνεται 

ελεύθεροσ για τρειςόμιςι χρόνια. Μετϊ θα 
αλυςοδεθεύ  ςύμφωνα με το 12ο κεφϊλαιο και 
θα τον δούμε να ςυντρύβεται, όπωσ ςε αυτό 

τον πύνακα  

 



Περιγρϊφει τη  γϋννηςη του 
Ιηςού. 

Παρϊλληλα αποδύδει τισ 
ςυνϋπειεσ του θαυμαςτού 

αυτού γεγονότοσ ςτην 
ανθρωπότητα. 

Οι  ϊγγελοι κρατούν κλαδιϊ 
ελιϊσ και πανηγυρύζουν τη 

λύτρωςη του ανθρώπου από 
το προπατορικό αμϊρτημα 
και τη ςυμφιλύωςό του με 

τον Αιώνιο Πατϋρα. 

Σο γεγονόσ αυτό 
υπογραμμύζεται πιο ϋντονα 

με τον εναγκαλιςμό 
αγγϋλων και ανθρώπων ςτο 

πρώτο πλϊνο.  

 

ΜΤΣΙΚΗ ΓΕΝΝΗΗ 
(1501) 



τα τελευταύα ϋργα του 
υιοθϋτηςε απϋριττο ύφοσ, χωρύσ 
πολλϊ διακοςμητικϊ ςτοιχεύα, 

για να μην αποςπϊται η 
προςοχό του θεατό από το 

κεντρικό θϋμα, με το ςκεπτικό 
ότι ο πύνακασ δεν αποβλϋπει 

πρωτύςτωσ ςτην τϋρψη, αλλϊ 
ςτη διδαχό.   

τον Επιτάφιο θρήνο του 
Φριςτού τα πρόςωπα γύρω από 

τον Ιηςού ςχηματύζουν 
πυραμύδα. Η Παναγύα ςτη μϋςη 
ςπαρϊζει. Η ωραιότατη Μαρύα 

Μαγδαληνό με λυτϊ μαλλιϊ 
πλϋνει τα πόδια του Ιηςού. Ο 

Πϋτροσ δεξιϊ ευλογεύ. Ο Παύλοσ 
αριςτερϊ κρατϊ το ςπαθύ του 

μαρτυρύου. Μυςτικιςτικό ύφοσ 
και ϋντονο πϊθοσ (επύδραςη από 
το αβοναρόλα: πουριτανιςμόσ, 

απαγόρευςη χαρϊσ). Σο ϋργο 
εκτιμούςε ιδιαύτερα ο Μιχαόλ 

Άγγελοσ για το λυρικό πόνο που 
εκπϋμπει το απαλό λυγιςμϋνο 

κορμύ του Ιηςού. 

Πιετά  Επιτάυιος θρήνος τοσ Χριστού. 1490. Παιαηά Πηλαθνζήθε-

Μόλαρν  



ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ , 

εμαηηίαο ηεο παξακόξθσζεο 

ηεο πιάηεο ηνπ, δελ 

κπνξνύζε λα δσγξαθίζεη.  

Πέζαλε ην 1510, ζηηο 17 

Ματνπ θαη ζάθηεθε ζην 

θνηκεηήξην ηεο εθθιεζίαο 

ησλ Αγίσλ Πάλησλ. 

 Μαδί ηνπ έζβεζε θαη ε θήκε 

ηνπ θαη ν δσγξάθνο 

ιεζκνλήζεθε κέρξη ην 19ν 

αηώλα, όηαλ ν Άγγινο 

θξηηηθόο Σδνλ Ράζθηλ έθεξε 

ην έξγν ηνπ πάιη ζην 

πξνζθήλην. 



τα ϋργα του Μπ. μπορεύ κανεύσ να διακρύνει την επιρροό των δύο 
τϊςεων  που κυριαρχούςαν ςτη Υλωρεντύα: 

      α. Η τϊςη των Μεδύκων, που χαρακτηριζόταν από τη μεγαλοπρϋπεια 
τησ αναγεννηςιακόσ αυλόσ. 

      β. Η τϊςη του αβοναρόλα , που αποκόρυςςε την πολυτϋλεια και 
την κοςμικότητα και τόνιζε την αναγκαιότητα τησ γενικευμϋνησ 

μεταμϋλειασ ενϊντια ςτη διαφθορϊ . 

Ο Μπ. αξιοπούηςε ςτοιχεύα και των δύο τϊςεων. ε κϊποια ϋργα του 
εύναι εμφανόσ ο προοδευτικόσ ουμανιςμόσ τησ αριςτοκρατικόσ 

ϊρχουςασ τϊξησ, ενώ ςε ϊλλα η ϋνταςη και η πνευματικότητα του 
Μεςαύωνα ( ο αβοναρόλα διακόρυςςε ότι οι καλλιτϋχνεσ ϋπρεπε να 

εργϊζονται αποκλειςτικϊ για τη δόξα του Θεού). 

ΕΠΙΡΡΟΕ 
 



Πίνακεσ τησ Παναγίασ με το 
Θείο Βρέφοσ. Οι πύνακεσ 

αυτού εύχαν μεγϊλη ζότηςη και 
εκθϋτονταν ςε όλουσ τουσ 

χώρουσ: ιδιωτικϋσ επαύλεισ, 
δημόςιουσ οργανιςμούσ, 

εκκληςύεσ. Πολλϊ τϋτοια ϋργα 
πρϋπει να φιλοτϋχνηςαν οι 

βοηθού του Μπ., ενώ ο ύδιοσ 
αςχολούνταν περιςςότερο με τα 

«τόντο» , τουσ ςτρογγυλούσ 
πύνακεσ που προτιμούςαν οι 

πελϊτεσ. Σο πιο γνωςτό τόντο 
του Μπ εύναι η Παναγύα του 

Magnificat, που απεικονύζει την 
Παναγύα την ώρα που γρϊφει το 
«Η ψυχό μου υμνεύ τον Κύριον» 

από τη Βύβλο. Σο πρωτότυπο 
εκτύθεται ςτην πινακοθόκη 

Ουφύτςι ςτη Υλωρεντύα, αλλϊ 
υπϊρχουν και τρύα αντύγραφα. 

 

ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΨ ΣΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΡΓΑΣΗΚΕ 



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΣΟ ΘΕΙΟ ΒΡΕΥΟ ΚΑΙ ΣΡΕΙ ΑΓΓΕΛΟΙ (1493) 



ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΕΥΟΚΡΑΣΟΤΑ ΕΝΘΡΟΝΗ 



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΟ ΘΕΙΟ ΒΡΕΥΟ 

ΜΕ  ΣΟ ΜΙΚΡΟ   
ΣΟ ΒΑΠΣΙΣΗ  

(ΛΟΤΒΡΟ) 



Η ΜΑΝΣΟΝΑ ΜΕ ΣΟ ΡΟΔΙ 



ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ 
ΣΟ ΡΟΔΙ 



Ο Μπ εύχε τη φόμη μεγϊλου ςχεδιαςτό εξαιτύασ τησ λεπτόσ πινελιϊσ του. 
Λύγα τϋτοια ϋργα ςώθηκαν, όπωσ Οι Σρεισ Άγγελοι (1475) και 

απεικονύςεισ ςκηνών από τη Θεύα Κωμωδύα, που τον απαςχόληςε για 
πολλϊ χρόνια. 

ΦΕΔΙΑ 
 



Εύναι τα ϋργα τα οπούα του ϋδωςαν τη μεγαλύτερη φόμη και εκτιμώνται κυρύωσ 
ςόμερα. Πηγό ϋμπνευςόσ του υπόρξαν οι αρχαύοι ϋλληνεσ ςυγγραφεύσ, που με την 

Αναγϋννηςη εύχαν ϋρθει και πϊλι δυναμικϊ ςτο προςκόνιο. Ο Μποτιτςϋλι δεν απϋδιδε 
απλώσ το θϋμα, αλλϊ προςϋθετε και τη δικό του φιλοςοφικό οπτικό.  

 

Η Αφροδύτη και οι Σρεισ Φϊριτεσ προςφϋροντασ δώρα ςε μια νϋα γυναύκα (1484)  

ΘΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΒΛΟ. 
 



Εξερευνϊ τη διπλό 
φύςη του ανθρώπου.  

Ο ϊνθρωποσ , ωσ 
Κϋνταυροσ, 
κυριεύεται 

ταυτόχρονα από 
ϋνςτικτα ϊγρια και 

εξευγενιςμϋνα 

Η Παλλϊδα, θεϊ τησ 
ςοφύασ, φϋρει ςτο 

ϋνδυμϊ τησ το 
ϋμβλημα των Μεδύκων 

 

Η ΠΑΛΛΑΔΑ ΔΑΜΑΖΕΙ ΣΟΝ 
ΚΕΝΣΑΤΡΟ  

 



Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ (1490) 
ΟΤΥΙΣΙ ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ 

Όςηκν έξγν ηνπ 

Μπνηηηζέιιη, πνπ ίζσο 

ηειείσζε θάπνηνο από 

ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Απζηεξό πεξηβάιινλ 

κε ηνπο γθξίδνπο 

ηνίρνπο θαη ην δάπεδν 

κε ηηο θόθθηλεο 

πιάθεο, ελώ  αθίλεην 

είλαη θαη ην 

γαιαδνπξάζηλν ηνπίν 

έμσ.  Αληίζεηα ν 

γνλαηηζκέλνο άγγεινο 

θαη ε Παξζέλνο κε 

αθαλόληζηα 

θνπζθσκέλνπο από ην 

αεξάθη καλδύεο έρνπλ 

κηα κόιηο 

ζπγθξαηνύκελε 

θίλεζε. 

Ο πίλαθαο είρε ραζεί 

θαη μαλαβξέζεθε ην 

1872.                



Προςωπογραφίεσ 
 

      Ο Μποτιτςϋλι φιλοτϋχνηςε αρκετϊ πορτρϋτα . Σα πορτρϋτα 
αποτελούςαν μια νϋα μορφό τϋχνησ, που απϋδιδε τα χαρακτηριςτικϊ των 
πελατών με μεγαλύτερη ακρύβεια. Φρηςιμοποιεύ την τϋμπερα ϋτςι ώςτε 

να προκύπτει μια ςϊρκα διαφανόσ και ςυγχρόνωσ απόμακρη. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ΠΟΡΣΡΕΣΟ ΝΕΑΡΗ ΓΤΝΑΙΚΑ 
(1460) 



Σα λογοτεχνικά θέματα 
     

 Οι αναγεννηςιακού καλλιτϋχνεσ ςυνόθιζαν να αςχολούνται με την 
καλλιτεχνικό επιμϋλεια λογοτεχνικών ϋργων. Ο Μποτιτςϋλι , για παρϊδειγμα, 

ςτα τελευταύα χρόνια τησ ζωόσ του αφοςιώθηκε ςτην.εικονογρϊφηςη τησ 
Θεύασ Κωμωδύασ του Δϊντη κατϊ παραγγελύα του Λορϋντζο των Μεδύκων. 
Παλαιότερα εύχε ζωγραφύςει δύο γαμόλια ςεντούκια εμπνευςμϋνα από το 

Δεκαόμερο του Βοκϊκιου 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΚΟΛΑΗ (ΘΕΙΑ ΚΨΜΨΔΙΑ) 





Σα περιςςότερα ϋργα 
του Μπ όταν πύνακεσ 

ςε ξύλο, ωςτόςο 
αςχολόθηκε και με τη 

νωπογραφύα. Οι 
ςημαντικότερεσ 

νωπογραφύεσ του όταν 
ςτην Καπϋλα ιξτύνα, 
όπου ζωγρϊφιςε Σισ 

Δοκιμαςύεσ του 
Μωυςό, τισ Δοκιμαςύεσ 

του Φριςτού και την 
Σιμωρύα των 

ταςιαςτών. Οι 
δοκιμαςύεσ του Μωυςό 
παριςτούν τα δεινϊ που 

αυτόσ υπϋφερε όταν 
εξορύςτηκε ςτη γη 
Μαδιϊμ πριν τον 

΄καλϋςει ο θεόσ να 
λυτρώςει τον Ιουδαώκό 

λαό από τη δουλεύα 
                     

 
ΝΨΠΟΓΡΑΥΙΕ 

 

Οη δνθηκαζίεο ηνπ Μσπζή 



ΣΑ ΠΟΤΔΑΙΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ 
ΜΠΟΣΙΣΕΛΙ 



Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (1485-86) 

Απνηειεί λενπιαησληθή αιιεγνξία βαζηζκέλε ζηελ αληίιεςε ηεο αγάπεο σο γελεζηνπξγνύ 

δύλακεο Λέγεηαη όηη ηελ παξάγγεηιε ν Σδνπιηάλν ληη Πηέξν ησλ Μεδίθσλ θαη απνηειεί ύκλν 

ηεο αγάπεο ηνπ γηα ηε ηκνλέηα Καηαλέν Βεζπνύηζη, πνπ δνύζε ζην Πόξηνβέλεξε (=Ληκάλη 

ηεο Αθξνδίηεο), κηα παξαζαιάζζηα πόιε, όπνπ ζύκθσλα κε κηα παξάδνζε γελλήζεθε ε 

Αθξνδίηε. 



τον πύνακα  η Αφροδύτη αναδύεται από το νερό μϋςα ςε ϋνα όςτρακο που φυςούν ο 
Ζϋφυροσ και η Αύρα προσ την ακτό, όπου την υποδϋχεται κρατώντασ ϋνα μανδύα μια από 

τισ Ώρεσ, θεότητεσ των εποχών. 

Η ανατομύα τησ Αφροδύτησ δεν παραπϋμπει ςτον κλαςικό ρεαλιςμό του Ραφαόλ ό του 
Ντα Βύντςι. Οι ανατομικϋσ ανορθοδοξύεσ του πύνακα υπογραμμύζουν την αιθϋρια ομορφιϊ 

του. Η αρχαύα μυθολογύα αποκτϊ ελεύθερη και νοςταλγικό ερμηνεύα 



Ντελικϊτο ςχϋδιο – κομψϋσ γραμμϋσ – διακοςμητικϊ κυματοειδό παιχνιδύςματα (κύματα 
που ςκϊνε ςτην ακτό, πτυχώςεισ ενδυμϊτων, αρμονικό ροό κόμησ) 

Υωτεινϊ χρώματα, καθαρϋσ ραφιναριςμϋνεσ μορφϋσ 
Ύμνοσ ςτην κλαςικό ομορφιϊ και ςτην αγνότητα τησ ψυχόσ (το πρόςωπο τησ Αφροδύτησ 

απεικονύζεται ςτο ιταλικό δεκϊλεπτο του ευρώ) 



ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ 
ΑΥΡΟΔΙΣΗ 



ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ 
ΑΥΡΟΔΙΣΗ 



Η ΙΜΟΝΕΣΣΑ ΒΕΠΟΤΣΙ 

 

Η ΙΜΟΝΕΣΣΑ ΒΕΠΟΤΣΙ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕΛΕΙΑ.  ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΗ 

ΣΟ ΚΟΤΡΟ ΦΟΝΤΟ 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ 

ΜΕΤΩΠΟ, ΜΙΑ ΓΑΜΧΗ ΜΤΣΗ, 
ΜΙΑ ΤΠΟΧΙΑ ΔΙΠΛΟΑΓΨΝΟΤ. ΚΙ 

ΟΜΨ Η ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ ΣΟΤ 15ΟΤ 
ΑΙΨΝΑ ΣΗΝ ΗΞΕΡΕ Ψ «ΨΡΑΙΑ 
ΙΜΟΝΕΣΣΑ» ΚΙ ΕΚΣΟ ΑΠΟ 

ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΟΤ ΕΤΓΕΝΟΤσ ΜΑΡΚΟ 
ΒΕΠΟΤΣΙ, ΜΑΚΡΙΝΟΤ 

ΞΑΔΕΛΥΟΤ  ΣΟΤ  ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΗ 
ΑΜΕΡΙΚΟ ΒΕΠΟΤΣΙ, ΗΣΑΝ 

ΕΠΙΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΟΤ 
ΣΖΟΤΛΙΑΝΟ ΣΨΝ ΜΕΔΙΚΨΝ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ  ΣΟΤ  ΙΔΙΟΤ  ΣΟΤ 
ΜΠΟΣΙΣΕΛΛΙ ΠΟΤ ΕΙΦΕ 

ΖΗΣΗΕΙ ΝΑ  ΣΑΥΕΙ  ΚΟΝΣΑ  ΣΗ 
ΟΣΑΝ ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΕΚΥΡΑΗ ΟΤΔΕΣΕΡΗ ΠΟΤ ΔΕΝ 

ΜΑΡΣΤΡΑ ΟΤΣΕ ΦΑΡΑ ΟΤΣΕ 
ΘΛΙΧΗ ΟΤΣΕ ΑΝΙΑ.  Η ΟΜΟΡΥΙΑ 

ΚΑΙ Η ΚΟΜΧΟΣΗΣΑ, ΟΜΨ, 
ΑΝΑΜΥΙΒΗΣΗΣΑ ΣΗΝ 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΖΟΤΝ.   



Δυςερμόνευτο ϋργο 

υμβολύζει τον ερχομό τησ 
Άνοιξησ 

Κεντρικό μορφό: Η Αφροδύτη, η 
θεϊ του ϋρωτα, μϋςα ςτον κόπο 
τησ. Γύρω τησ οι τρεισ Φϊριτεσ 
που εκτελούν κυκλικό χορό, ο 
Ερμόσ, ο φτερωτόσ Έρωτασ,  η 

θεϊ των λουλουδιών Υλώρα και ο 
Ζϋφυροσ που κυνηγϊ μια Νύμφη 

Ο Ερμόσ, αδιϊφοροσ, περιμϋνει 
να αναλϊβει το ρόλο του 

«ψυχοπομπού», όταν επϋλθει ο 
θϊνατοσ (όλα εύναι πρόςκαιρα και 

ο θρύαμβοσ τησ Άνοιξησ θα 
επιςκιαςτεύ από τη μοιραύα λόξη 

τησ;)  

Η αιςθαντικό τϋχνη του ϊντρο 
Μποτιτςϋλλι μασ μεταφϋρει ςε 

κόςμουσ ευδαιμονύασ με ϋντονη, 
όμωσ, τη γεύςη τησ θλύψησ, που 

πηγϊζει από τη γνώςη ότι η 
ευδαιμονύα αυτό εύναι ουςιαςτικϊ 

ϊγνωςτη ςτον ϊνθρωπο!  
 

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 
LA PRIMAVERA (1477-78) 





ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ  ΣΗΝ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΣΗσ ΑΝΟΙΞΗσ 



Απεικονύζει το θρύαμβο τησ αγϊπησ Η Αφροδύτη , η θεϊ του ϋρωτα, χαμογελϊ γαλόνια  

Ο Άρησ, θεόσ του πολϋμου και τησ διχόνοιασ, ξαπλώνει εξαντλημϋνοσ ϋχοντασ απολαύςει την 
ηδονό από τισ χϊρεσ τησ θεϊσ 

Αλληγορύα: Η Αφροδύτη (ουμανιςτικό ςκϋψη) επιδρϊ ευεργετικϊ ςτον Άρη τησ διχόνοιασ. Η 
γυναικεύα μορφό εύναι αιθϋρια , η αντρικό γόινη. Παραπϋμπουν ςτο δύπολο πνεύμα – ύλη . Η 
πνευματικότητα κεύτεται εν ύπνω μϋςα ςτην ύλη. Για να αφυπνιςτεύ απαιτεύται  ο ϋρωτασ με 
την ϋννοια του πόθου για γνώςη και πνευματικότητα 

 

 
ΑΥΡΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΗ(1485-86) 

 



Απεικονύζονται οι μϊγοι και κϊποιοι αξιωματούχοι τησ ςυνοδεύασ τουσ. 

Περιλαμβϊνει προςωπογραφύεσ τησ οικογϋνειασ των Μεδύκων και τησ Αυλόσ τουσ  

Απεικονύζει δεξιϊ και τον Μπ, μια τακτικό που εφϊρμοςε και ο Ρϋμπραντ και ο 
Ντελακρουϊ 

 
 

 
Η ΠΡΟΚΤΝΗΗ ΣΨΝ ΜΑΓΨΝ (1475 –ΟΤΥΙΣσΙ) 

 



Σο φόντο εύναι 
πιο αχνό από τισ 

μορφϋσ που 
εικονύζονται ςε 
πρώτο πλϊνο 

Αυτό 
επιτυγχϊνεται με 

την 
εκλεπτυςμϋνη 
απόδοςη των 
λεπτομερειών 
των κεντρικών 

μορφών 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΣΗ ΙΟΤΔΗΘ ΣΗ 
ΒΕΣΕΛΟΤΑ 

(1472-73) 



Αντλεύ ϋμπνευςη από την 
ελληνικό αρχαιότητα, 

όταν ο ζωγρϊφοσ 
Απελλόσ κατηγορόθηκε 

ϊδικα από ϋναν ομότεχνό 
του. 

τον θρόνο κϊθεται ο 
βαςιλιϊσ Μύδασ με αυτιϊ
 γαώδϊρου, που 

υπονοούν την ανόητη 
φύςη του. 

Η Άγνοια και η Τποψύα 
του ψιθυρύζουν 

παραπλανητικϊ λόγια 

Ο Υθόνοσ, η μορφό με 
την κϊπα, οδηγεύ προσ το 
βαςιλιϊ τη υκοφαντύα, 

ενώ η Απϊτη και η 
Δολιότητα πλϋκουν τα 

μαλλιϊ τησ 

Η υκοφαντύα κρατϊ 
αναμμϋνο δαυλό και 

τραβϊ το θύμα τησ από τα 
μαλλιϊ. 

Σο ϋργο εμπνεύςτηκε ο 
Μποτιτςϋλι εξαιτύασ 

προςωπικόσ του 
περιπϋτειασ ωσ θύμα 

ςυκοφαντύασ 
 

Η ΤΚΟΥΑΝΣΙΑ ΣΟΤ ΑΠΕΛΛΗ  
(1494-95) - ΟΤΥΙΣσΙ 



Η σΤΚΟΥΑΝΣΙΑ ΣΟΤ ΑΠΕΛΛΗ (ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕσ) 



Σελικϊ τι γοότευςε το Μποτιτςϋλλι από τουσ δυο ϊντρεσ που καθόριςαν 
το ϋργο του: το Λορϋντζο το Μεγαλοπρεπό και το αβοναρόλα; Ο 
πρώτοσ υπόρξε πρύγκιπασ, εραςτόσ, ςυλλϋκτησ πολύτιμων λύθων, ο 
ϊλλοσ μοναχόσ , προφότησ, που ξαπόςτελνε ςτην πυρϊ ό,τι θεωρούςε 
μϊταιο και εκμαυλιςτικό.   

Σι γεφυρώνει τουσ δυο αυτούσ αντύθετουσ κόςμουσ ςτην τϋχνη του 

Μποτιτςϋλλι; Η ουτοπία. Ο αβοναρόλα πρϋςβευε την ουτοπύα. Γι’ 

αυτόν ουτοπύα όταν ο Φριςτόσ, όπωσ τον καταλϊβαινε ωσ υπηρϋτησ του 
που ϋλεγε ότι εύναι. Ο αβοναρόλα ϋδινε ςτουσ πιςτούσ του ϋναν ενιαύο, 
ιδανικό, ςυνεκτικό κόςμο. 

Σο ύδιο και ο Μποτιτςϋλλι. Η φύςη ςτα ϋργα του Μποτοτςϋλλι εύναι 
μαγευτικό, αλλϊ μϋςω τησ φανταςύασ. Δεν αντανακλϊ , όπωσ ο 
καθρϋφτησ, τον ορατό κόςμο, αλλϊ τον μοντϊρει, τον αναςυνθϋτει, μϋςω 
τησ επιλογόσ ςε κϊτι πιο τϋλειο. ε μια ουτοπύα, όπου όλα εύναι 
ςυνταιριαςμϋνα , ςαν νότεσ μιασ θεώκόσ αρμονύασ ςε ϋνα παρϊδειςο από 
εκϋινουσ που ονειρευόταν ο αβοναρόλα. 



  

 
Ειέλε Καλλά 


