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Comunicato Stampa 

Leonardo Opera Omnia  
17 opere pittoriche di Leonardo Da Vinci in alta definizione e a grandezza naturale 

 

Arriva in Albania e più precisamente a Tirana nel prestigioso Museo Storico Nazionale di Piazza 
Skanderbeg la Mostra ‘Leonardo – Opera Omnia’, curata dallo storico dell’arte prof. Antonio 
Paolucci e prodotta da RAICom. La Mostra - che ha girato il mondo - fa parte di un programma di 
promozione internazionale di arte ed educazione sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e raccoglie le riproduzioni, stampate su tela in scala reale ed altissima 
risoluzione, dei capolavori di Leonardo custoditi in 11 fra i più importanti musei del mondo. Grazie 
allo sforzo ed alla tecnica di RAICom, studiosi, studenti e tutti gli amanti dell’arte rinascimentale 
potranno ammirare in uno stesso luogo e a distanza ravvicinata la geniale opera pittorica di 
Leonardo. 

Il percorso espositivo presenta infatti 17 riproduzioni di altrettante opere di Leonardo, scelte tra le 
più rappresentative. Grazie all’utilizzo di sofisticate tecniche digitali ed a un sapiente uso delle luci, il 
visitatore viene virtualmente collocato di fronte all’opera originale, arrivando a vivere l’esperienza 
emozionale che la fruizione dei grandi capolavori suscita. Acquisite con il contributo di numerosi 
fotografi professionisti e successivamente sottoposte a controllo e restyling, le riproduzioni sono 
conformi agli originali e in altissima risoluzione. Sono inoltre dotate di un sistema di 
retroilluminazione sofisticato che, permettendo di regolare l’intensità luminosa e la temperatura di 
colore, garantisce una resa ottimale nei diversi ambienti. 

Curatore della mostra e garante dell’assoluto rigore scientifico del progetto è Antonio Paulucci, 
riconosciuto tra i massimi esperti d’arte a livello internazionale. La mostra sull’opera di Leonardo, 
insieme a quella realizzata lo scorso anno su Caravaggio e all’evento previsto per il prossimo anno su 
Raffaello, nasce da una riflessione sul tema della fruibilità dei capolavori dei grandi maestri: 
organizzare mostre monografiche, infatti, è tecnicamente inattuabile, in quanto le opere sono 
disperse in musei, chiese e collezioni private di tutto il mondo. L’utilizzo di riproduzioni della stessa 
dimensione degli originali permette, invece, la possibilità di godere dell’opera pittorica di un grande 
autore in un unico spazio espositivo e la rende così accessibile ad un pubblico più ampio. 

In tutta la sua opera Leonardo porta un messaggio di grande umanità, provocandoci ancora oggi a 
non rimanere in superfice, a sondare le profondità del mondo, dell’uomo, della vita, per crescere in 
umanità ed essere aperti al domani. 

 

23.07 – 10.08 2019 | Museo Storico Nazionale a Tirana 

Inaugurazione: 22 luglio 2019 ore 19   

Per ulteriori info: iictirana@esteri.it     
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Komunikatë për shtyp 

Leonardo Opera Omnia  
17 vepra pikture të Leonardo Da Vinci të një cilësie të lartë dhe në dhe në përmasa originale 

 

Mbërrin në Shqipëri dhe më saktë në Tiranë në Muzeun prestigjioz Historik Kombëtar të Sheshit 
Skënderbej, ekspozita "Leonardo - Opera Omnia", e kuruar nga historiani i artit prof. Antonio 
Paolucci dhe e prodhuar nga RAICom. Ekspozita - e cila ka udhëtuar nëpër botë - është pjesë e një 
programi promovues ndërkombëtar për artin dhe edukimin e mbështetur nga Ministria e Punëve të 
Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe mbledh riprodhimet, të stampuara në kanavacë në 
shkallë reale dhe me rezolucion shumë të lartë të kryeveprave të Leonardo-s të ruajtura në 11 prej 
muzeve më të rëndësishëm në botë. Falë përpjekjeve dhe teknikës së RAICom, studiuesit, studentët 
dhe të gjithë dashamirësit e artit të Rilindjes do të mund të admirojnë në të njëjtin vend dhe në një 
distancë të afërt pikturat gjeniale të Leonardo-s. 

Itinerari i ekspozitës paraqet 17 riprodhime të 17 veprave të Leonardos, të zgjedhura midis më të 
rëndësishmeve. Falë përdorimit të teknikave dixhitale të sofistikuara dhe përdorimit të mençur të 
dritave, vizitori vendoset virtualisht përpara veprës origjinale, duke përjetuar përvojën emocionale 
që përjetimi i kryeveprave të mëdha shkakton. Të fituara me kontributin e shumë fotografëve 
profesionistë dhe më pas të vendosura nën kontroll dhe në restyling, riprodhimet përputhen me 
origjinalet dhe janë të një rezolucioni shumë të lartë. Ato gjithashtu janë të pajisura me një sistem të 
sofistikuar backlighting që, duke lejuar rregullimin e intensitetit të dritës dhe temperaturën e 
ngjyrave, garanton një rendiment optimal në mjedise të ndryshme. 

Kuratori i ekspozitës dhe garantuesi i disiplinës shkencore absolute të projektit është Antonio 
Paulucci, i njohur si një nga ekspertët më të shquar të artit ndërkombëtar. Ekspozita mbi veprën e 
Leonardo-s, së bashku me atë të krijuar vitin e kaluar mbi Caravaggio-n dhe aktivitetin e planifikuar 
për vitin e ardhshëm mbi Raffaello-n, rrjedh nga një reflektim mbi temën e përdorimit të kryeveprave 
të mjeshtërve të mëdhenj: organizimi i ekspozitave monografike, në fakt, është teknikisht i vështirë, 
pasi veprat janë të shpërndara në muze, kisha dhe koleksione private në mbarë botën. Përdorimi i 
riprodhimeve të të njëjtës madhësi si origjinali lejon mundësinë për të shijuar pikturën e një autori të 
madh në një hapësirë të vetme ekspozuese duke e bërë atë të arritshme për një audiencë më të 
gjerë. 

Në të gjitha veprat e tij, Leonardo sjell një mesazh të madh njerëzimi, duke na provokuar që, edhe 
sot, të mos mbetemi në sipërfaqe, por  të hetojmë thellësitë e botës, të njeriut, të jetës, për t’u rritur 
nga pikëpamja e njerëzimin dhe të jemi të hapur ndaj të ardhmes. 

 

23.07 – 10.08 2019 | Muzeu Historik Kombëtar në Tiranë 

Përurimi: 22 korrik 2019 ora 19     

Për informacion të mëtejshëm: iictirana@esteri.it      
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