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Marco Cianchi fez uma leitura profissional do original deste livro, deu
várias sugestões, ajudou nas traduções e foi meu guia na Itália. Ele
é professor da Galleria dell’Accademia em Florença e se formou em
história da arte pelas universidades de Florença e Bolonha. Colabora
há muitos anos com Carlo Pedretti e escreveu vários livros, incluindo
Le macchine di Leonardo (Becocci, 1981), Leonardo, I Dipinti (Giunti,
1996) e Leonardo, Anatomia (Giunti, 1997). Ele se tornou um excelente
amigo.
Juliana Barone, do Birkbeck College, da Universidade de Londres,
também fez uma leitura profissional de grande parte do original. Leonardo foi o tema de sua tese de doutorado por Oxford e ela é autora de The
Treatise on Painting (De Agostini, 2014), Studies of Motion: Drawings by
Leonardo from the Codex Atlanticus (De Agostini, 2011), Leonardo: the Codex Arundel (British Library, 2008) e dos ainda no prelo Leonardo, Poussin
and Rubens e Leonardo in Britain.
Barone me foi recomendada por Martin Kemp, professor emérito de
história da arte no Trinity College, em Oxford, e um dos maiores especialistas em Leonardo da atualidade. Ao longo dos últimos cinquenta anos,
ele escreveu sozinho ou em coautoria 72 livros e artigos acadêmicos sobre Leonardo. Generosamente, ele dividiu seu tempo comigo no Trinity
College, compartilhou as descobertas de suas pesquisas e a primeira versão do manuscrito do livro do qual é coautor, Mona Lisa: The People and
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the Painting (Oxford University Press, 2017), além de em incontáveis
e-mails ter dado sua opinião sobre diversas questões.
Frederick Schroeder, que administra o Códex Leicester para Bill Gates, e Domenico Laurenza, autor de vários livros sobre a engenharia e as
invenções de Leonardo, leram os capítulos sobre o Códex Leicester e me
cederam as próprias traduções atualizadas dessa obra, cuja publicação está
prevista para 2018. David Linley me levou ao Castelo de Windsor para
ver os desenhos de Leonardo que estão lá e me apresentou ao curador e
especialista em Leonardo Martin Clayton.
Outros estudiosos e curadores de Leonardo que leram trechos do original, concederam-me acesso a coleções, forneceram auxílio ou deram
sugestões incluem: Luke Syson, que já integrou a National Gallery, em
Londres, mas agora trabalha no Metropolitan Museum of Art de Nova
York; Vincent Delieuvin e Ina Giscard d’Estaing, do Louvre; David Alan
Brown, da National Gallery of Art, em Washington D.C.; Valeria Poletto, da Galeria da Academia de Belas-Artes, em Veneza; Pietro Marani,
do Politecnico di Milano; Alberto Rocca, da Biblioteca Ambrosiana, em
Milão; e Jacqueline Thalmann, da Christ Church, de Oxford. Também
sou grato à equipe do Villa I Tatti, em Florença, da Dumbarton Oaks
Library, em Washington D.C., e da Harvard Fine Arts Library, em Cambridge, Massachusetts. A Getty Images, capitaneada por Dawn Airey,
adotou este livro como um projeto especial; a equipe que supervisionou
o processo de aquisição de imagens inclui David Savage, Eric Rachlis,
Scott Rosen e Jill Braaten. Do Instituto Aspen, minha profunda gratidão
é para Pat Zindulka, Leah Bitounis, Eric Motley, Chloe Tabah e os demais colegas generosos.
Por mais de três décadas, todos os meus livros têm sido publicados pela
Simon & Schuster, o que se deve ao extraordinário talento de sua equipe:
Alice Mayhew, Carolyn Reidy, Jonathan Karp, Stuart Roberts (que zelou
por este livro e suas ilustrações), Richard Rhorer, Stephen Bedford, Jackie
Seow, Kristen Lemire, Judith Hoover, Julia Prosser, Lisa Erwin, Jonathan
Evans e Paul Dippolito. Ao longo de toda a minha carreira de escritor,
Amanda Urban tem sido minha agente, assessora, sábia conselheira e
amiga. Strobe Talbott, meu colega do tempo em que comecei a trabalhar
na Time, em 1979, leu as primeiras versões de cada um dos meus livros,
começando por The Wise Men, e sempre fez comentários incisivos e me
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incentivou; agora que estamos chegando na hora da sobremesa em nossas
carreiras, trago na memória com carinho uma série de lembranças que
remontam aos nossos dias de salada.
Como sempre, o maior dos meus agradecimentos vai para minha mulher, Cathy, e para nossa filha, Betsy, que são inteligentes, sagazes, companheiras e muito carinhosas. Muito obrigado.

personagens principais
Giacomo Andrea – Arquiteto, amigo de Leonardo em Milão, desenhou uma
versão do Homem vitruviano.
César Bórgia (c. 1475-1507) – Combatente italiano, filho ilegítimo do papa
Alexandre VI, inspiração para O príncipe, de Maquiavel, patrono de Leonardo.
Donato Bramante (1444-1514) – Arquiteto, amigo de Leonardo em Milão,
trabalhou nas catedrais de Milão, Pavia e na Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Caterina Lippi (c. 1436-1493) – Camponesa órfã de uma região perto de Vinci,
mãe de Leonardo, casou mais tarde com Antonio di Piero del Vaccha, conhecido
como Accattabriga.
Charles d’Amboise (1473-1511) – Governador francês de Milão de 1503 a
1511, patrono de Leonardo.
Beatrice d’Este (1475-1497) – Membro da família mais respeitada da Itália,
casou-se com Ludovico Sforza.
Isabella d’Este (1474-1539) – Irmã de Beatrice, marquesa de Mântua, tentou
fazer com que Leonardo pintasse seu retrato.
Rei Francisco I (1494-1547) – Rei da França a partir de 1515, último patrono
de Leonardo.
Francesco di Giorgio (1439-1501) – Artista, arquiteto e engenheiro que trabalhou com Leonardo na torre da Catedral de Milão, viajou com ele para Pavia,
traduziu Vitrúvio e desenhou uma versão do Homem vitruviano.
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Papa Leão X, João de Médici (1475-1521) – Filho de Lourenço de Médici, eleito
papa em 1513.
Rei Luís XII (1462-1515) – Rei da França a partir de 1498, conquistou Milão
em 1499.
Francesco Melzi (c. 1493-c. 1568) – Membro de família nobre em Milão, foi
morar com Leonardo em 1507 e se tornou seu filho postiço e herdeiro.
Lourenço de Médici, o Magnífico (1449-1492) – Banqueiro, mecenas e governador de facto de Florença de 1469 até sua morte.
Juliano de Médici (1479-1516) – Filho de Lourenço de Médici, irmão do papa
Leão X, patrono de Leonardo em Roma.
Nicolau Maquiavel (1469-1527) – Diplomata e escritor florentino, tornou-se
embaixador de César Bórgia e amigo de Leonardo em 1502.
Michelangelo Buonarroti (1475-1564) – Escultor florentino e rival de Leonardo.
Piero da Vinci (1427-1504) – Tabelião florentino, pai de Leonardo, não chegou
a casar com a mãe de Leonardo e, mais tarde, teve outros onze filhos com quatro
esposas.
Luca Pacioli (1447-1517) – Matemático italiano, frade e amigo de Leonardo.
Andrea Salai, nascido Gian Giacomo Caprotti da Oreno (1480-1524) – Foi
morar com Leonardo quando tinha dez anos e ganhou o apelido de Salai, que
significa “diabinho”.
Ludovico Sforza (1452-1508) – Governador de facto de Milão a partir de 1481,
duque de Milão de 1494 até sua tomada pelos franceses em 1499 e patrono de
Leonardo.
Andrea del Verrocchio (c. 1435-1488) – Escultor florentino, ourives e artista em
cujo ateliê Leonardo praticou e trabalhou entre 1466 e 1477.

nota sobre
a capa

A imagem que ilustra a capa é um detalhe de uma pintura a óleo que está
na Galleria degli Uffizi, em Florença, que já se pensou tratar-se de um
autorretrato de Leonardo. Com base em análises recentes com raios X,
hoje é considerado um retrato de Leonardo pintado por um artista desconhecido nos anos 1600. Ele é baseado em — ou serviu de base — um
retrato similar redescoberto na Itália em 2008 chamado Retrato Lucaniano de Leonardo da Vinci. Ele já foi copiado diversas vezes, uma versão em
aquarela sobre marfim pintada nos anos 1770 por Giuseppe Macpherson
integra a British Royal Collection e esteve na exposição “Portrait of the
Artist”, na Galeria da Rainha, no Palácio de Buckingham, em 2017.

nota sobre moedas na
itália em 1500
O ducado era a moeda de ouro de Veneza. O florim era a de Florença.
Ambas pesavam 3,5 gramas de ouro, o que significa que valeriam cerca de
138 dólares em 2017. Um ducado ou 1 florim valiam aproximadamente 7
liras ou 120 soldi, que eram as moedas de prata.
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da vida de leonardo
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Florença
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Florença
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Milão
1506–1513
Roma
1513–1516
França
1516–1519

