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Com base em milhares de páginas dos impressionantes
cadernos que Leonardo manteve ao longo de boa parte da
vida e nas mais recentes descobertas sobre sua obra e sua
trajetória, Walter Isaacson, biógrafo de Einstein e Steve Jobs,
tece uma narrativa que conecta arte e ciência, revelando
faces inéditas da história de Leonardo. Desfazendo-se da aura
de super-humano muitas vezes atribuída ao artista, Isaacson
mostra que a genialidade de Leonardo estava fundamentada
em características bastante palpáveis, como a curiosidade,
uma enorme capacidade de observação e uma imaginação tão
fértil que flertava com a fantasia.
Leonardo criou duas das mais famosas obras de arte de todos
os tempos, A Última Ceia e Mona Lisa, mas se considerava
apenas um homem da ciência e da tecnologia — curiosamente, uma de suas maiores ambições era
ser reconhecido como engenheiro militar. Com uma paixão que às vezes se tornava obsessiva, ele
elaborou estudos inovadores de anatomia, fósseis, o voo dos pássaros, o coração, máquinas
voadoras, botânica, geologia, hidráulica, armamentos e fortificações. A habilidade para entrelaçar
humanidades e ciência, tornada icônica com o desenho do Homem vitruviano, fez dele o gênio mais
criativo da história.
Filho ilegítimo, à margem da educação formal, gay, vegetariano, canhoto, distraído e, por vezes,
herético, o Leonardo desenhado nesta biografia é uma pessoa real, extraordinária pela pluralidade
de interesses e pelo prazer que tinha em combiná-los. Um livro indispensável não só pelo caráter
único de representar integralmente o artista Leonardo, mas como um retrato da capacidade humana
de inovar, da importância de não apenas assimilar conhecimento, mas ter a disposição para
questioná-lo, ser imaginativo e, como vários desajustados e rebeldes de todas as eras, pensar
diferente.
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Faça o download ou leia online Leonardo da Vinci Walter Isaacson PDF grátis para e-book /
ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for leonardo da vinci PDF?. If you are areader who likes
to download leonardo da vinci Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone,
there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle,
or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get
leonardo da vinci Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading leonardo da vinci Pdf? You may think
better just to read leonardo da vinci Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read leonardo da vinci electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, leonardo
da vinci Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
leonardo da vinci Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download leonardo da vinci Pdf from our online library.
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