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Σάντρο Μποττιτσέλλι  ο 

ζωγράφος της  

ΓΕΝΝΗΣΗΣ  



Ο Σάντρο Μποττιτσέλλι, ήταν διακεκριμένος 

Ιταλός ζωγράφος της αναγέννησης. Αποτέλεσε 

έναν από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους 

καλλιτέχνες της εποχής του, του οποίου η φήμη 

άρχισε να εξανεμίζεται κατά τις αρχές του 16ου 

αιώνα, όταν οι φιλοσοφικές ιδέες που 

διαπερνούσαν τους πίνακές του άρχισαν να 

εκτοπίζονται. 

Μεγαλώνοντας αποφάσισε να γίνει ζωγράφος, 

ζωγραφίζοντας εκθαμβωτικούς πίνακες με 

πληθώρα χρωμάτων και λεπτομέρεια. Με το 

πέρασμα των χρόνων ο Μποττιτσέλλι αρχίζει 

να αποκτά φήμη η οποία θα κορυφωθεί πολύ 

μετά το θάνατο του στα μέσα του 19ου αιώνα, 

οπού  απέκτησε  τη θέση και την αναγνώριση 

που κατέχει μέχρι σήμερα. 



ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ   



 Γεννήθηκε την 1η  Μαρτίου του 1445 στη Φλωρεντία της     

Ιταλίας, Το πραγματικό του όνομα ήταν Αλεσάντρο 

Φιλιπέλι και το «Μποττιτσέλλι» ήταν το παρατσούκλι της 

οικόγενειάς του (σήμαινε «βαρελάκι» ). 

Στα δεκαοχτώ του αποφάσισε να γίνει ζωγράφος και 

σπούδασε δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους 

ζωγράφους της Φλωρεντίας, Φρα Φιλίπο Λίπι, στο Πράτο. 

Kατά την περίοδο 1465-67, ζωγραφίζει τον πρώτο του 

πίνακα, την «Προσκύνηση των Μάγων» 

Και θα ολοκληρώσει τις σπουδές του και θα επιστρέψει 

στην Φλωρεντία, όπου θα αποκτήσει το δικό του 

εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1470, ο 

ζωγράφος θα ασχοληθεί κυρίως με προσωπογραφίες 

ισχυρών προσώπων της πόλης, εδραιώνοντας τη φήμη 

του.  

 

Κατασκευάστηκε το 1470 

από Τέμπερα σε ξύλο με 

διάστασης 58 x 40 εκ. και 

στεγάζετε στο Μουσείο 

του Λούβρου, στο Παρίσι. 



ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ 
 “ ΜΥΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ” 

ΤΟΥ 
ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ  



Ο Πίνακας της μυστικής Γέννησης 

κατασκευάστηκε το 1500 από Τέμπερα σε καμβά 

με διαστάσεις (108.6 x 74.9 εκ.) και αυτή τη 

στιγμή στεγάζετε στην Εθνική πινακοθήκη του 

Λονδίνου. 



Ο Πίνακα της Γέννησης χωρίζετε σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα στο πρώτο επίπεδο 

είναι οι βοσκοί οι οποίοι έχουν ακούσει την 

γέννηση του σωτήρα και έχουν έρθει να 

προσκυνήσουν    

Στο δεύτερο επίπεδο Η Παρθένος Μαρία σε 

στάση λατρείας. Οι Άγγελοι, και οι σοφοί της 

Ανατολής περικυκλώνουν το θαύμα. Μοιάζει 

σαν μια κλασική αναγεννησιακή εικόνα της 

θείας γέννησης. 

Το πάνω μέρος συμβολίζεται με τους 12 

αγγέλους που χορεύουν σε έναν ουράνιο χορό. 



Κάθε κομμάτι του πίνακα κρύβει ένα βαθύ 

συμβολισμό. Για αυτό και λέγεται  

«Μυστική» Γέννηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Η Σύγκριση του πίνακα του <<ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ>> με τη Βυζαντινή εικόνα   

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ  Μυστική γέννηση  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΗ  

(ΣΑΝΤΡΟ 

ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ) 

 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  

(ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΕΙΚΌΝΑ) 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
 
1. Τα χρώματα είναι πιο απαλά και 
υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία (γαλάζιο, 
πράσινο, κόκκινο, χρυσαφί-κίτρινο κ.ά.) 
 
2. Υπάρχει λεπτομερής απεικόνιση των 
προσώπων και των πραγμάτων καθώς 
και περισσότερα πρόσωπα που 
συμμετέχουν στη γέννηση του Χριστού. 
Υπάρχουν δέντρα, ουρανός, δρόμος, 
μια οροφή και η γέννηση συντελείται 
μέσα σε μία σπηλιά. 
 
3. Τα πρόσωπα έχουν αληθοφάνεια, 
μοιάζουν να είναι αληθινά και δεν 
έχουν φωτοστέφανα. Ο πίνακας είναι 
πιο ρεαλιστικός. 
 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
 
1. Τα χρώματα είναι πολύ έντονα και 
δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία. 
 
 
2. Δεν υπάρχει μεγάλη λεπτομέρεια 
ούτε τόσα πολλά πρόσωπα, η γέννηση 
συντελείται σε ένα βράχο και γύρω 
υπάρχουν βουνά. Ο πίνακας είναι πιο 
λιτός. 
 
 
3. Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για 
απεικόνιση των προσώπων, χωρίς να 
μοιάζουν με πραγματικά πρόσωπα και 
έχουν φωτοστέφανα. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Οι μορφές είναι πιο σφαιρικές, έχουν 
αναγεννησιακό χαρακτήρα. 
 
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 
 
1. Οι άγγελοι, αριστερά και δεξιά της 
σπηλιάς, είναι μαζί με τους θνητούς 
που έχουν πάει να δουν τον Χριστό 
συμβολίζοντας ότι ο θεϊκός και γήινος-
θνητός κόσμος ενώθηκε σε μια μεγάλη 
χαρά. 
 
2. Υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, οι 
βοσκοί αγκαλιάζονται, οι άγγελοι 
χορεύουν και ο θεατής νιώθει ότι είναι 
πιο κοντά στην ζωή αυτή η εικόνα. 

4. Οι μορφές είναι πιο απλές, πιο 
γεωμετρικές. 
 
 
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 
 
1. Οι άγγελοι βρίσκονται μόνο στο 
πάνω μέρος της εικόνας και οι θνητοί 
κάτω δεξιά, χωρίς να είναι μαζί, έχοντας 
πάει να δουν τον Ιησού. 
 
 
 
2. Η εικόνα είναι πιο στατική με τις 
μορφές να μην κινούνται πολύ. 



ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Και στους δύο πίνακες υπάρχει η Παναγία, ο μικρός 
Χριστός, ο Ιωσήφ, βοσκοί και άγγελοι που 
συμμετέχουν στη θεία Γέννηση. 
2. Και στις δύο περιπτώσεις το θέμα της Γέννησης είναι 
στο κέντρο των πινάκων, στο πάνω μέρος (ουρανός) 
βρίσκονται οι άγγελοι, ενώ στο κάτω μέρος (γη) 
βρίσκονται οι βοσκοί. 
3. Υπάρχει αρκετό πράσινο, σκούρο καφέ καθώς και 
κόκκινο και χρυσαφί-κίτρινο, που συμβολίζει τη 
βασιλεία: στη Μυστική Γέννηση είναι πιο διακριτικά 
(στα ρούχα των προσώπων) στη βυζαντινή εικόνα πιο 
έντονα. 
4.Οι βοσκοί προσκυνούν τον Ιησού και έχουν έρθει με 
τα ζώα τους. 



 

 

 

 

 

 

Περιγραφή συναισθημάτων  και 

χαρακτηριστικών της εικόνας  

<<ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

>> ΤΟΥ ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ   



Τα συναισθήματα μου για την εικόνα είναι αρκετά 
χαρούμενα, επειδή  βλέποντας τα χρώματα που έχει 
χρησιμοποιήσει ο ζωγράφος (ανοιχτό πράσινο,  χρυσό,  
κόκκινο και κίτρινο)  μπορούμε να καταλάβουμε  ότι έχει 
συμβεί κάτι καλό για τον γήινο και τον ουράνιο κόσμο, 
δηλαδή η Γέννηση του Χριστού. Επίσης τα πρόσωπα των 
μορφών του πίνακα υποδεικνύουν χαρά και αγαλλίαση 
καθώς βλέπουμε βοσκούς να έχουν μαζευτεί , για να 
προσκυνήσουν τον Σωτήρα, και αγγέλους να χορεύουν στον 
ουρανό. Οι κινήσεις  των μορφών, βοσκών και αγγέλων, 
υποδηλώνουν ευτυχία: οι βοσκοί αγκαλιάζονται ο ένας τον 
άλλον και οι άγγελοι χορεύουν πιασμένοι σε κύκλο για χάρη 
του χαρμόσυνου γεγονότος της Γέννησης. Επιπλέον, στα 
αριστερά και δεξιά της σπηλιάς όπου έχει γεννηθεί ο Ιησούς, 
υπάρχουν θνητοί μαζί με αγγέλους. Η τοποθέτηση από τον 
καλλιτέχνη των εκπροσώπων των δύο κόσμων (βοσκοί- γη, 
άγγελοι- επουράνια) και η παράλληλη συμμετοχή τους  στη 
χαρά της Γέννησης ωθεί τον θεατή να νιώθει πως κάτι πολύ 
σημαντικό έχει συμβεί και να θέλει να συμμετέχει και ο ίδιος. 
 
 



Κοιτώντας προσεκτικά τις μορφές του πίνακα και τον τρόπο που ο Σάντρο Μποττιτσελλι τις έχει ζωγραφίσει, 
νιώθω ένα όμορφο και αιθέριο συναίσθημα, μιας και τα πρόσωπα μοιάζουν να είναι πολύ προσεγμένα και τα 
πρόσωπα τους πολύ ευαίσθητα.  Τα πρόσωπα είναι πιο ρεαλιστικά φτιαγμένα και μοιάζουν να είναι 
πραγματικά. Αυτό ωθεί τον θεατή να νιώθει πως αυτό που βλέπει είναι ένα αληθινό γεγονός και ο ίδιος είναι 
μάρτυρας του. 
 
 
Επίσης, ο πίνακας συμβολίζει την γέννηση του Σωτήρα και ο ζωγράφος έχει προσπαθήσει να κρατήσει μια 
ισορροπία αναμεσά στα θεϊκά πρόσωπα και στα θνητά για να δείξει τον Χριστό ως το σύμβολο της ισότητας, 
αλλά και να νιώσουμε μια αίσθηση ισορροπίας όταν κοιτάζουμε τον πίνακα. 
 
Ο ζωγράφος έχει χωρίσει τον πίνακα σε τρία επίπεδα, το ουράνιο, το μεσαίο και το γήινο. Ο Χριστός έχει 
τοποθετηθεί στη  μέση της εικόνας,  στο κέντρο ενός δάσους, ώστε να μπορούν να βλέπουν όλοι την γέννηση 
του από όλες τις μεριές του πίνακα αλλά και να δηλώσει έναν συμβολισμό, αυτόν της φύσης που έχει ο Ιησούς, 
που δηλαδή είναι Θεάνθρωπος, μετέχοντας και στην θεϊκή και την ανθρώπινη φύση. Ο συμβολισμός αυτός μου 
δημιουργεί εντυπωσιασμό για τη σκέψη που είχε ο ζωγράφος να συμπεριλάβει στον πίνακα του θρησκευτικές 
έννοιες.  



Κάποια από τα πιο γνωστά έργα του  

Η Γέννηση της 

Αφροδίτης  είναι 

πίνακας 

ζωγραφικής του 

Ιταλού 

καλλιτέχνη της 

Αναγέννησης, 

Σάντρο 

Μποττιτσέλλι. 

Φιλοτεχνήθηκε 

περίπου το 

1485–1486. 

Σήμερα 

βρίσκεται στη 

συλλογή του 

μουσείου 

Ουφίτσι στη 

Φλωρεντία. 

Ο Άγιος Αυγουστίνος στο κελλί του Ο Άγιος Σεβαστιανός Ο πάπας Άγιος Σίξτος Β΄ 



ΤΕΛΟΣ 


