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Xardíns de Méndez Núñez – A Coruña 

Do 19 de maio ao 16 de xuño de 2021 
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A Fundación ”la Caixa” e o Concello da 
Coruña presentan Leonardo da Vinci. 

Observa. Cuestiona. Experimenta 
 

 A exposición organizada en colaboración co Concello da Coruña, 

enmárcase no acordo entre a Fundación ”la Caixa” e a Xunta de 

Galicia para a celebración do Xacobeo 2021. Esta experiencia 

presenta ao «home do Renacemento» desde unha perspectiva 

innovadora. 

 

 No proxecto Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta 

non se amosa como un xenio, senón como unha actitude ante a 

vida, como unha forma de mirar e interactuar coa realidade na que 

a curiosidade foi o motor que impulsou a súa xenialidade.  

 

 A mostra, que conta coa colaboración do Château du Clos Lucé - 

Parc Leonardo da Vinci, desenvólvese en dous espazos: no interior, 

un espectáculo audiovisual conecta o pensamento de Leonardo co 

noso día a día; no exterior, catro grandes maquetas reproducen 

fielmente algunhas das ideas máis modernas e premonitorias de 

Leonardo.  

 

 

 

Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta. Organización e produción: 

Exposición organizada pola Fundación ”la Caixa” coa colaboración do Concello da 

Coruña e do Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci. Asesor científico: 

Pascal Brioist. 

      @FundlaCaixa @CaixaForum #LeonardoCaixaForum 
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A Coruña, 18 de maio de 2021. O concelleiro de Educación do Consello da 

Coruña, Jesús Celemín; a directora comercial Rede Galicia de CaixaBank, 

Marta Albela;  a delegada da Fundación ”la Caixa” en Galicia, Susan Santos; e 

o comisario da exposición, Jaime González; presentaron hoxe Leonardo da 

Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta, que nos achega á súa figura máis aló 

do xenio, centrándose no seu trazo máis esencial: a súa curiosidade insaciable. 

 

Coa organización deste proxecto a Fundación ”la Caixa” e o Concello da 

Coruña súmanse á conmemoración do quinto centenario da morte de Leonardo 

da Vinci (1452-1519).  

 

A Fundación ”la Caixa” traballa para achegar a cultura e o coñecemento a 

públicos de todas as idades e niveis de formación. Entre as súas accións 

culturais, a Fundación ”la Caixa” organiza numerosas exposicións itinerantes 

coa vontade de contribuír á sensibilización cidadá a través de contidos 

artísticos, científicos e sociais. Ademais, co seu programa Arte na Rúa, a 

Fundación ”la Caixa” pretende converter o espazo público nun museo a ceo 

aberto. 

 

Agora, as entidades presentan, coa colaboración co Concello da Coruña e do 

Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci, un proxecto distinto ao dunha 

simple exposición. Entendido coma unha experiencia para os visitantes, 

combina o espectáculo audiovisual, a exhibición na rúa de maquetas a escala 

real, xogos e a realidade aumentada, 

para conectar unha das mentes máis 

brillantes da historia da humanidade 

coa nosa vida cotiá. 

 

Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, 

debuxante, enxeñeiro, arquitecto, 

urbanista, naturalista, anatomista, 

músico, filósofo e inventor; un auténtico 

polímata cuxas ideas seguen a ser, 

cincocentos anos despois, modernas e 

premonitorias.  

 

 

 

 

Home de Vitruvio. Leonardo da Vinci, circa 1490. Crédito: 
Álbum / John Parrot / Stocktrek Images 
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Pasou os últimos tres anos da súa vida en Francia, onde serviu ao rei 

Francisco I como enxeñeiro real. Hoxe, o castelo onde viviu na localidade de 

Amboise, o Clos Lucé, acolle o Parque de Leonardo da Vinci e é un centro de 

referencia para o coñecemento e a divulgación do seu legado. Leonardo da 

Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta contou coa colaboración deste 

prestixioso centro para a creación do proxecto, e co asesoramento científico do 

historiador Pascal Brioist. 

 

Máis de dous anos de traballo cun equipo multidisciplinar 

 

A creatividade de Leonardo da Vinci nace dunha inquietude intelectual, dunha 

curiosidade universal e dunha capacidade de asombro herdada da infancia. 

Leonardo chegou ao coñecemento dunha forma distinta á dos seus 

contemporáneos, xa que o fixo a través dun método baseado na observación, a 

experimentación e a analoxía que puña en 

cuestión as teorías inmutables e as ideas 

aprendidas.  

 

Así, Leonardo da Vinci. Observa. 

Cuestiona. Experimenta quere conectar 

esa mesma metodoloxía de traballo de Da 

Vinci coa nosa vida cotiá, mediante unha 

linguaxe contemporánea e próxima ao 

público máis novo, co obxectivo último de 

estimular a creatividade e fomentar a 

curiosidade. 

 

Para iso, ”la Caixa” traballou dous anos e 

medio no proxecto antes da súa 

presentación ao público. Para facelo 

posible, cumpriu o traballo dun equipo 

multidisciplinar formado por expertos en Leonardo da Vinci, arquitectos, 

enxeñeiros, guionistas, realizadores audiovisuais e especialistas en deseño, en 

programación de xogos multimedia e en realidade aumentada. 

 

O resultado é unha sorprendente experiencia que se desenvolve en dous 

espazos diferenciados: un interior e outro exterior. 

 

 

 

Folio f 15v. Códice Madrid I (Ms. 8937). «Tratado de 
estática e mecánica». 192 folios (384 páx.) 

Formato interior: 215 × 145 mm. 
Mecánica aplicada (máquinas e enxeños)  

Mecánica aplicada (compoñentes)  
Principios de mecánica, cinemática, dinámica  

Crédito: Álbum 
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Unha exposición que se prolonga na rúa e no mundo virtual 

 

No interior da mostra, os visitantes poderán profundar no pensamento de 

Leonardo. Unha gran proxección audiovisual, producida expresamente para a 

mostra, dá a benvida aos visitantes presentándolles un día calquera da nosa 

vida cotiá inspirándose na ollada de Leonardo. 

 

A continuación, os visitantes atoparanse con sete xogos interactivos —

analóxicos e dixitais— cos que poderán xogar para comprender, experimentar 

para crear, e descubrir, tras os logros de Leonardo nas máis variadas 

disciplinas, o denominador común da intelixencia e a sensibilidade:  

 

• «Un segredo común» invita a conectar elementos que aparentemente 

non están relacionados. 

• A partir de catro retratos femininos de Leonardo, «¿É ou non é?» fai que 

os visitantes centren a súa ollada nun punto, para adestrar a súa 

capacidade de observación. 

• «Detrás da sombra» afonda nos conceptos de luz e sombra, un dos 

grandes trazos distintivos na obra de Leonardo, e amosa a importancia 

de pensar coas mans: tocar para saber. 

• «Desconexión» pon en práctica a capacidade de descompoñer obxectos 

complexos en distintos elementos que teñen unha función concreta 

dentro do conxunto, ou que gardan unha similitude de forma. 

• «Circuíto de enxeño» é un xogo de equipo no que se mostran algúns 

dos mecanismos que ideou Da Vinci, e que reforza a idea de 

colaboración e traballo en equipo grazas á cal teñen avanzado a ciencia 

e a tecnoloxía. 

• «Acción automática» baséase na experimentación física dunha serie de 

mecanismos que ofrecen distintos movementos. 

• «O caderno de Leonardo» pon a proba a observación e a retentiva visual 

a partir de obras do xenio, mentres se expoñen algunhas leccións 

extraídas do seu Tratado de pintura. 

 

A interacción prosegue no exterior coa exhibición de catro maquetas a escala 

real. Trátase de interpretacións fieis dos debuxos orixinais de Leonardo da 

Vinci, construídas con materiais do noso tempo. Para a súa realización, 

empregouse a última tecnoloxía e contouse cun equipo de enxeñeiros 

especializados na construción de robots e prototipos. 
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• Parafuso aéreo. Non se trata dunha máquina voadora, senón dunha 

exploración teórica para demostrar que a forma do parafuso de 

Arquímedes podía ser útil para vencer a densidade do aire. Considérase 

que, dalgún xeito, este esbozo representa o primeiro prototipo do futuro 

helicóptero. 

 

• Home de Vitruvio. Inspirado na obra do arquitecto romano Vitruvio, este 

famoso debuxo, acompañado de notas anatómicas, é un estudo das 

proporcións do corpo humano. Constitúe unha demostración gráfica da 

perfección arquitectónica e xeométrica do corpo humano, que pode 

encaixar nun círculo e nun cadrado. 

 

• Máquina voadora. Aínda que está inspirada no voo dos paxaros, 

Leonardo nunca debuxou as ás, senón unicamente estruturas formadas 

a partir de canas e cordas que serviron de inspiración na creación da á 

delta. Para reconstruír o modelo enteiro, empregáronse debuxos de 

distintos códices. 

 

• Barco de pas. Leonardo buscaba incrementar a velocidade dos remos, 

reducir o número de homes necesarios para mover o barco e conseguir 

máis espazo para a carga. Pódese considerar como un antecedente dos 

barcos de rodas de pas do Mississippi. 

 

Por último, a realidade aumentada fai acto de presenza na mostra coa 

aplicación gratuíta Leonardo CaixaForum (descargable en Apple Store e 

Google Play Store), deseñada como ferramenta de interpretación. Os 

visitantes, escaneando os códigos QR que atoparán na mostra, poderán ver 

que aspecto terían as maquetas cos materiais orixinais da época (ferro, 

madeira, corda, coiro, liño), e como serían os seus movementos tal e como 

Leonardo as imaxinou.  
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Do 19 de maio ao 16 de xuño de 2021 

 

Exposición instalada nos Xardíns de Méndez Núñez, s/n 

A Coruña 

 

Horarios de visita 

De luns a venres, de 12.30 a 14 h e de 17 a 21 h 

Sábados, domingos e festivos, de 11 a 14 h e de 17 a 21 h 

Pases cada 30 min (último pase 30 min antes do peche) 

 

Pases para o público xeral 

En galego: 13, 17, 18, 19 e 20 h 

En castelán: 12.30, 13.30, 17.30 18.30 19.30 e 20.30 h 

 

Visitas para grupos escolares e outros colectivos 

De luns a venres, de 9.30 a 12.30 h e de 15 a 17 h 

Visitas con cita previa chamando ao 900 801 137 

 

Aforo limitado 

Realización de actividades condicionada á normativa vixente 

 

Servizo de Información da Fundación ”la Caixa” 

Tel. 900 223 040 

De luns a domingo, de 9 a 20 h 

https://fundacionlacaixa.org/ 
 

 

Área de Comunicación da Fundación ”la Caixa” 

Victoria Lobato: 629 732351/ vlcomunicacion@vlcomunicacion.com 

Sala de Prensa: http://prensa.fundaciolacaixa.org 


