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Η 



ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ 

Ο Αλεσσάντρο ντι Μαριάνο Φιλιπέπι γεννηθηκε στις 1 Μαρτίου 1445 στην Φλωρεντια, πόλη της 
Ιταλιας.Εγινε γνωστός ως Σάντρο Μποττιτσέλλι, και αποτελεσε εναν απο τους πιο ταλαντουχους και 
επιτυχημενους ζωγραφους της Αναγεννησης.Ξεχωριζοντας σε νεαρη ηλικια για τους πινακες και την 
τεχνικη του, εμεινε γνωστος ακομα και σημερα με πολλα απο τα  έργα του να γινονται διασημα 
κυριως τον 19ο αιωνα.Ήταν το τελευταίο παιδί του βυρσοδέψη Μαριάνο ντι Βάνι και της Σμεράλντα. 
Αρκετα νεος άρχισε να εξασκείται ως χρυσοτέχνης, ένα  επάγγελμα της εποχής, το οποίο 
ακολούθησαν στα πρώτα τους βήματα και άλλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης, όπως ο Τιτσιανο και ο 
Πητερ Λαστμαν .Στα 18 του χρονια, αποφασισε να ασχοληθει με τη ζωγραφικη, δηλαδη, να γινει 
σγουραφος και μαθητευομενος  του Φρα Φιλίππο Λίππι (1406-1469), ενός από τους τοτε 
διακεκριμενους ζωγράφους της Φλωρεντίας, ο οποίος ειχε συνεργαστει με ισχυρές οικογένειες της 
πόλης. Ο Μποττιτσέλλι φοίτησε στο εργαστήριό του Λίππι πιθανότατα από το 1461 ή 1462 μέχρι 
το 1467 .Ο πρώτος πίνακας που φιλοτέχνησε, η Προσκύνηση των Μάγων, χρονολογείται στην 
περίοδο 1465-67.. 



 Μετα τη περίοδο κοντα στον πρώτο του δασκαλο Λιππι,τελικα απέκτησε το δικό του εργαστήριο και 
φοιτησε κοντα στον δασκαλο Αντρεα ντελ Βερροκκιο μέντορα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Το 1470 
λαμβανει τη πρώτη του παραγγελια που αφορουσε πινακες που θα απεικόνιζαν τις επτά βασικές αρετές για 
λογαριασμό ενός ειδικού δικαστηρίου. Δύο χρόνια αργότερα, έγινε μέλος της συντεχνίας του Αγίου Λουκά, 
όπου αναφέρεται επίσης οτι ο γιος του δασκάλου του Φιλίππο Λίππι, ηταν βοηθός του. Το 1474 ταξίδεψε 
στην Πίζα, όπου ανέλαβε να φιλοτεχνήσει νωπογραφίες για το Καμποσάντ. Εργάστηκε ομως για τη 
διακόσμηση του καθεδρικού ναού της πόλης φιλοτεχνώντας την Ανάληψη της Παναγίας, έργο που όμως δεν 
ολοκλήρωσε. Στη δεκαετία του 1470, ο Μποττιτσέλλι ολοκλήρωσε  προσωπογραφίες με αποτελεσμα να 
εδραιωθει η φημη του και στην υψυλη κοινωνια. O Μποτιτσέλι συνδέθηκε στενά με την οικογένεια των 
Μεδίκων και μέσα από τον ευρύτερο κύκλο των γνωριμιών της, ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του 
νεοπλατωνισμού.  

ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ 



Επέστρεψε στη Φλωρεντία την άνοιξη του 1482  και τα επόμενα χρόνια ολοκλήρωσε 
αρκετα  έργα, με θέματα δανεισμένα από τη μυθολογία. Σε αυτή την περίοδο ανήκει και 
ένα από τα σημαντικότερα έργα του, η Αλληγορία της Άνοιξης, πινακας που αποτελεί ένα 
από τα  δυσερμήνευτα έργα του Μποτιτσέλι. Η δεκαετια του 1480 ήταν το 
αποκορύφωμα της φήμης του Sandro Botticelli. Εγινε γνωστός ως ο καλύτερος 
καλλιτέχνης στην Ιταλία. Δυστυχώς το 1493, πέθανε ο αδελφός του  ο Τζιοβάνι, τον 
οποίο αγαπούσε πολύ με αποτελεσμα Ο Μποττιτσέλλι να χασει όλη την ψυχολογικη του 
υποστήριξη.Η παρακμη των Μεδικων εφτασε και ο Μποτιτσελι απορριφθηκε ως 
καλλιτεχνης.Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Μποττιτσέλλι ήταν πολύ μοναχικός. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει ίχνος της πρώην δόξας του. Πέθανε το 1510 σε ηλικια 65 ετων 
και ταφηκε στη Φλωρεντια. 

ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ 



ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 



ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 1477 

Η Παρθένος της Θάλασσας ή 
Παναγια της 
Θάλασσας,δημιουργήθηκε από 
τον Μποττιτσέλλι και τον 
Φιλιπίνο Λίππι το 1477.Ανήκει 
στο είδος της Χριστιανικής 
τέχνης, και είναι από τα πρώτα 
έργα που φιλοτέχνησε ο 
σπουδαίος ζωγράφος πρωτόυ 
στραφει και στην ελληνική 
μυθολογια.Σήμερα εκτίθεται στη 
πινακοθήκη της Ακαδημιας στην 
Φλωρεντια. 



ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η Παρθενος με τα εξαιρετικα αμυγδαλωτα 
μάτια έχει ένα μελαγχολικό αλλά ηρεμο  

βλεμμα.Το Θείο βρέφος κοιταει την μητέρα  
του με αγαπη και κρατάει ένα ρόδι στα χέρια  

Του από το οποίο παίρνει τα κόκκινα  
σπυριά.Το ροδι συμβολίζει την ευτυχια και  
την αφθονία. Και οι δυο μορφές έχουν  
φωτοστέφανο, όχι όμως λαμπερό αλλά  

προσεκτικα κεντημένο με χρυσες  
κλωστές και δαντέλες.Το λαμπερό δερμα και  
οι πληθωρικές μορφές προδίδουν τον αέρα  
της Αναγέννησης που επηρέαζε τους τότε  

καλλιτέχνες. Η Παρθένος φοράει μια σμαραγδιά  
κάπα με περιτεχνα χρυσα και ασημένια μοτίβα   

Στα δεξια της καπας υπαρχει ένα άστρο, 
πιθανοτατα το αστρο της Βηθλέεμ.Επίσης  φοράει ένα  
κόκκινο φορεμα με δαντέλα στον λαιμό, ενώ το βρεφος  
απεικονίζεται γυμνό ως συμβολο της αγνότητας.Οι δυο  

ζωγράφοι έχουν μεταφέρει την αγαπη της μητερας προς το  
Βρέφος κυριως με τις ντελικάτες κινήσεις των χεριών και  
τις αγνές εκφράσεις των προσώπων.Το κύριο υλικό των  
ζωγράφων ήταν η τέμπερα και η βαση ηταν το  ξυλο. 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ 



          Ο πίνακας φιλοτεχνηθηκε προς το 
τέλος της ζωης του ζωγράφου και 
απεικονίζει γεγονότα που 
οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 
Βιρτζίνια.Ο πίνακας έχει από 
καιρό αναγνωριστεί ως η πιο 
περίπλοκη και συναρπαστική 
ζωγραφική του ύστερου στυλ του 
καλλιτέχη.Αποτελεί το 
συνοδευτικό κομμάτι ενός άλλου 
πάνελ  σχετικά με τη τραγωδία της 
Lucretia.Τα δυο έργα ειναι 
πιθανώς φτιαγμένα ως spalliera- 
μια ζωγραφική τοποθετημένη 
στον τοίχο ενός αναγεννησιακού 
ανακτόρου, που τοποθετείται 
συχνά πάνω από ένα κρεβάτι. 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 1500-1504 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ: 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Το έργο αυτο είχε ανατέθει για το  
γαμήλιο θάλαμο σε ένα ιδιωτικό παλάτι για να  
γιορτάσουν την αγνότητα και την αρετή, όπως  
φαίνεται από τις δύο νεαρές γυναίκες, και τα δύο  
θύματα της βάναυσης λαγνείας. Η σύνθεση των  
πενήντα περίπου μορφών κυριαρχείται από την  

κεντρική ομάδα του Appius Claudius Crassus που  
κάθεται στην κρίση, καθώς οι ένοπλοι ιππείς κάτω  
από τον όρκο εκδίκησης εναντίον του. Σκηνες  

φρικαλεοτητας και βιας εκτυλισσονται και κυριαρχει  
το στοιχειο της κινησης με τους στρατιωτες πανω  

στα αλογα που επιτυθενται.Στα αριστερα και τα δεξια  
του πινακα οι μορφές παιρνουν τη μορφη της  

απογνωσης. Το χρωμα υπαρχει σε όλο τον πινακα  
τονιζοντας ακομη περισσοτερο τα  

συμβαντα.Πρασινοι , κοκκινοι και γαλαζιοι χιτωνες  
και λευκα και καστανα αλογα μπλεκονται σε ενα  

παραληρημα κινησεων.Η αρχιτεκτονικη του κτηριου  
εχει εξαιρετικα αρμονικες αναλογιες με τα λεπτομερη  
σχεδια να συνδυαζονται με τον γαλανο θολο και τις  

εικονες μαχης στα δυο πλαγια του πινακα. 



Η ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ 



         Η Μυστικη Γεννηση 
φιλοτεχνηθηκε από τον 
Μποττιτσέλλι στα 
τελευταια χρονια της ζωής 
του και αποτέλεσε ενα από 
τα σπουδαιοτερα έργα του 
ζωγραφου.Το κυριως θεμα 
ήταν οι άγγελοι ενώ ο 
καλλιτεχνης 
χρησιμοποιησε μουσαμα 
ως υποστηριξη για το έργο 
του.Ο πίνακας εκτίθεται 
στην Εθνικη  πινακοθηκη 
του Λονδινου. 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 1500-1501 



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗ: 
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΙΑ 

Ο Μποττιτσέλλι έχει προσεγγίσει τη γέννηση  
αρκετά διαφορετικά στην «Μυστική  
Γέννησις». Εδώ δεν παρουσιαζεται η  
κοσμική  παρουσίαση αλλά μια  

μυστικιστική  προσέγγιση. Η γέννηση είναι  
φυσικά το  κυρίως γεγονός που  

απεικονίζεται στη μέση του έργου, μα οι  
άγγελοι που έχουν κατέβει στη γη και  

χορεύουν με τους βοσκούς,  είναι η σκηνή  
που αποτέλεσε ασυνήθιστη περίπτωση για  

την Αναγέννηση και εικονογραφική  
καινοτομία για τον Μποττιτσέλλι.Πιο  

συγκεκριμενα, Στα τελευταία  
έργα του, ο Μποττιτσέλλι υιοθέτησε ένα  

απλούστερο ύφος, απέριττο και  
απαλλαγμένο από έντονα διακοσμητικά  

στοιχεία που θα αποσπούσαν την προσοχή  
του θεατή από το κεντρικό θέμα, πιθανά  
διότι δεν στόχευε στην τέρψη όσο στη  
διδακτική λειτουργία του πίνακα. 



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗ: ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Πίσω από τον πίνακα του καλλιτεχνη, βρισκεται η  
αυτολογοκρισία του καλλιτέχνη που αποσυρεται από τα  
Μυθολογικά θέματα επηρεασμένος από τον λαϊκιστή  

φανατικό μοναχό Σαβοναρόλα ο οποίος πήρε την εξουσια  
από του Μεδικους.Επί οκτώ χρόνια ο Σαβοναρόλα  

κυριάρχησε στη Φλωρεντία. Καθώς ο Λαυρέντιος των  
Μεδίκων είχε πεθάνει και η οικογένειά του είχε εξοριστεί,ο 

μοναχός βοήθησε στην ανασυγκρότηση της πόλης  
ανακόπτοντας την εποχη της αναγέννησης στη  
Φλωρεντια. Έτσι, ανάμεσα στα κοσμήματα, τα  

απαγορευμένα βιβλία και άλλα προϊόντα ευημερίας και  
πολιτισμού, έλιωσαν στις φωτιές και πολλά έργα του  
Μποττιτσέλλι με θέματα παγανιστικά και ως εκ τούτου  
Προσβλητικά για την εκκλησία. Από τότε ο ζωγραφος  

εγκαταλείπει τις μυθολογικές αλληγορίες και περιορίζεται  
σε θέματά αυστηρά θρησκευτικά (ο Θρήνος, η Μυστική  

Γέννηση κ.ά). 
 
 
 



Είναι ο μοναδικός πίνακας που φέρει την υπογραφή του 
Μποττιτσέλλι καθώς και την ημερομηνία ολοκλήρωσής του, 
χάρη στην αρχαία ελληνική επιγραφή που φιλοτέχνησε ο 
ίδιος, η οποία έγραφε: 
 
Εγώ, ο Αλέξανδρος, ζωγράφισα το έργο αυτό, στο τέλος του 
έτους 1500, σε καιρούς ταραγμένους για την Ιταλία, στο 
μισό του χρόνου, κατά την εκπλήρωση της προφητείας του 
11ου κεφαλαίου [της Αποκάλυψης] του Ιωάννη, στην εποχή 
της δεύτερης πληγής της Αποκάλυψης, όταν ο διάβολος 
αφήνεται ελεύθερος για τρεισήμισι χρόνια. Μετά θα 
αλυσοδεθεί σύμφωνα με το 12ο κεφάλαιο και θα τον δούμε 
να συντρίβεται, όπως σε αυτό τον πίνακα. 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΕΠΙΓΡΑΦΗ 



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

           Ο πίνακας είναι σε καμβά - συνήθως χρησιμοποιούσε 
ένα ξύλινο πάνελ -. Με τον καμβά του έτοιμο, αρχικα 
σκιαγράφει το λεπτομερές σχέδιο σε χαρτί και μετά  το 

μεταφέρει στον καμβά. Έβγαλε πολλές πηγές - οι 
άγγελοι που χορεύουν  τους εμπνεύστηκε από τη 

γερμανική ξυλογραφία. ΟΜποττιτσελλι ήταν έτοιμος 
να δημιουργήσει μια εικόνα χρησιμοποιώντας 

λαδομπογιά - ένα πειραματικό μέσο όπως καμβάς. Για 
να δημιουργήσει έναν ουράνιο τρούλο, ο Μποττιτσέλλι 
στράφηκε στην τέχνη του χρυσοχόου, την οποία έμαθε 
ως αγόρι.Ο συμβολισμός του χρυσού αναφέρεται στην 
αμετάβλητη, άβαφη φύση του ουρανού - ο χρυσός δεν 

αποσυντίθεται, δεν σκουραίνει σαν ασήμι. Ο 
Μποττιτσέλλι  χρησιμοποιησε ένα κολλώδες στρώμα 
από λάδι αναμεμιγμένο με ρητίνη, χρυσός απλώς 

ισοπεδωμένος στην επιφάνεια η οποια θα βοηθούσε το 
στολίδι ως ποιότητα ζωγραφικής  και θα τραβήξει το 

μάτι. 



          Στα έργα του Μποττιτσελλι μπορεί κανείς να διακρίνει την 
επιρροή των δύο τάσεων που κυριαρχούσαν Φλωρεντία εκεινη 
την εποχη. Η πρώτη ήταν η τάση των Μεδίκων η οποία 
χαρακτηριζόταν από την μεγαλοπρεπεια της αναγεννησιακής 
αυλή.Η δεύτερη ήταν η στάση του Σαβοναρολα η οποία 
απόκυρρησε τη  πολυτέλεια και την κοσμικότητα  και τόνιζε την 
αναγκαιότητα της γενικευμένης μεταμέλειας ενάντια τη 
διαφθορά.  Ο Μποττιτσέλλι χρησιμοποιησε τα στοιχεία και των 
δύο τάσεων τα έργα του. Σε κάποια έργα του ειναι εμφανης ο 
προοδευτικός ουμανισμός της αριστοκρατικής άρχουσας τάξης 
ενω σε αλλά η ένταση και η πνευματικότητα του Μεσαίωνα.( Ο 
Σαβοναρόλα διακήρυσσε ότι έπρεπε  οι καλλιτεχνες να 
εργάζονται αποκλειστικά για τη χάρη του Θεού). 

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ 





ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

Ένας εξαιρετικός καλλιτεχνης.Έργα που αποδεικνύουν τη μεγαλοπρεπή αρχή της Αναγέννησης.Ο Μποττιτσέλλι 
ακροβατουσε στο λεπτο σχοινι του ουμανισμου και της ανθρωπινης δοξας.Τα έργα του έδιναν τροφη για σκεψη στον 
θεατή.Η Μυστική Γέννησις ανοικει στα έργα της ύστερης εποχης του ζωγράφου απαρχη της παρακμής του. Ο πίνακας 
μπορει να φαινεται απλός με τη πρώτη ματια, όμως κρύβει μηνύματα.Αρχικα ,ο καλλιτέχνης επέλεξε να κυριαρχεί η 

μορφη του αγγέλου σε όλο τον πίνακα με τα θεια πλασματα να χορευουν στον επιχρυσομενο τρούλο και να αγκαλιαζονται 
γύρω από τη φάτνη ως συμβολο αγνότητας.Ο Μποττιτσελλι  επέλεξε να απεικονίσει τη Γέννηση ως μυστική αντιθετα με τα 

προτυπα της εποχής  που η Γέννηση ηταν το πιο χαρμοσυνο γεγονόςΠροσωπικα, πιστευω οτι ο τρόπος που τονιζει  ο 
Μποττιτσέλλι τις γεματες χαρη κινησεις των αγγέλων γύρω από την Παρθένο και το Βρέφος τονιζουν ακομα περισσότερο 
την αγαλλιαση και την χαρα για το γεγονός.Οταν κοιτάω τον πίνακα νιώθω την αγνότητα που εκπέμπουν τα πρόσωπα και 
την ηρεμια που επικρατει στη φύση.Σαν όλοι να σωπασαν για λιγο για να δουν τον Ιησού, και μετα να ξεσπάνε σε φωνες 
αγαλλιασης και να χορευούν.Το μοτιβο της εικόνας κινείται στα προτυπα των πινάκων με μυθολογικα προτυπα όπως 
αυτους με τη Θεα Αφροδίτη. Η Μυστική Γεννηση απευθεινεται σε μια εποχη ομως στην οποία ο Μποττιτσέλλι ειχε 

«ξανακυλήσει» στην έννοια του Μεσαίωνα αποτέλεσμα της κυριαρχιας του Σαβοναρολα για μια δεκαετια.Εκτος από το 
γεγονός οτι ζωγραφιζε πια με Μεσαιωνικα προτυπα, οι πίνακες του ήταν προφανως οι καλυτεροι.Στην Γέννηση, ο 

ζωγράφος, έχει χαραξει ενα μικρό λογύδριο σαν προσωπική υπογραφη, και υπενθυμηση οτι ο σατανας θα φύγει από την γη 



Μαλιστα έχει ζωγραφίσει και μικρούς διαβόλους να τρέχουν να σωθουν ως συμβολο της ειρηνικης αφιξης του Χριστου, που 
θα σηματοδοτούσε την εξαφανιση του κακού και του δόλιου.Επίσης, κάθε κομμάτι του πίνακα κρύβει ένα βαθύ 

συμβολισμό. Γι’αυτό και λέγεται «Μυστική» Γέννηση. Ειναι μυστικη σε όποιον δεν ξέρει να τη διαβάσει. Ο ζωγραφος 
μαζί με τη Γέννηση, στον πίνακα υπονοεί και τη Μελλοντική Δευτέρα Παρουσία των Χριστιανικών γραφών. Η 

μελλοντική, δεύτερη, ένδοξη αυτή τη φορά εμφάνιση του Χριστού. Αν παρατηρησει καποιος προσεκτικά, θα δει δωδεκα 
αγγελους να χωρεύουν, οι οποίοι συμβολιζουν τις ωρες της ημερας και τους μήνες του χρόνου.Επιπλέον, ακομα και τα 
ενύματα των αγγέλων συμβολιζουν κατι διαφορετικο.Το λευκο ενδυμα συμβολιζει τη πιστη, το κόκκινο την ελπίδα και 
το πράσινο την φιλανθρωπία.Επίσης οι αγγελοι τραβουν τους πιστους μακρια από τους δαίμονες.Τα λευκα πανια του 

Βρεφους, μελλονται να γινουν τα σαβανα του. Ο Ιωσήφ κρύβει το πρόσωπό του από το ακατανόητο θαύμα που 
συντελείται μπροστά του ενω οι Μαγοι καταφθανουν χωρις υλικά δωρα, αλλα με την πίστη και την αφοσίωση σε κατι 
που ειναι πολυ μεγαλυτερο από τους ίδιους.Ο πίνακας προκαλλει μια αισθηση αιθέρια που ερχεται να συναντησει το 
δεος και την χαρα.Ομως ο Μποττιτσέλλι επιφυλασει παντα στον θεατη τον προβληματισμό, αποριες που γεννιουνται 
στη θέα της περιγραφης, και των λεπτομεριών που κρυβονται στον φαινομενικα απλό πινακα.Τέλος, αυτο αποδεικνύει 
οτι ακόμα και στο τέλος της ζωης του παρέμεινε ο σπουδαιος καλλιτεχνης που εγινε γνωστός για τη πολυπλοκότητα και 

το ταλέντο του. 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΓΕΝΝΗΣΙΣ 

 Η Γέννηση ζωγραφίζεται με την πνευματική 

αγιότητα που είναι ιστορημένη μέσα στο Ευαγγέλιο.  

 Η Γέννηση παριστάνεται με απλόν και βαθύ τρόπο, 

χωρίς επιτηδευμένα στολίσματα  

 Ξεχωριζει για τη ταπεινοτητα και απλοτητα της 

 Η Παναγια ξαπλώνει διπλα στον Ιησού ενω τη 

περιτρυγυρίζουν βράχοι 

 Η Γέννηση παρουσιαζεται ως ένα γεγονος χαρας 

και αγαλίασης ενω παραμένει ο πνευματικός 

χαρακτηρας  

 Τα χρώματα της εικόνας είναι αυστηρα και δεν 

υπαρχει ιδιαίτερη κίνηση. 

 Ανήκει στην Κρητικη σχολή αγιογραφιας 

• Η κοσμική ζωγραφική του πινακα απεικονιζει τη 

Γεννηση  σαν μία σκηνοθεσία 

• Ο Μποττιτσέλλι έχει ζωγραφισει τη Γεννηση με 

συνοδεια αγγέλων ενώ εχει προσθέσει χρυσο για 

να τονισει το μεγαλειο  

• Στον πινακα υπάρχουν στοιχεια τα οποια μπορει 

να εχουν κρυφή σημασια 

• Η Παναγια καθεται διπλα στο Βρέφος στην Φατνη 

σε ενα ιδυλλιακο και αγροτικό τοπιο 

• Η Γέννηση εξανθρωπιζεται και ετσι τονιζεται ο 

ουμανιστικός και αρμονικός χαρακτηρας 

• Παρατηρειται κίνηση σε όλο τον πινακα με τους 

αγγέλους κυριως να χορεύουν 

• Τα χρωματα δεν περιορίζονται στις βασικές 

αποχρωσεις   
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