
Horaris de visita
De dilluns a divendres,
de 12.30 a 14 h i de 17 a 21 h
Dissabtes, diumenges i festius
d’ 11 a 14 h i de 17 a 21 h
Sessions cada 30 min (última sessió 
30 min abans del tancament)
 
Visites guiades  
per al públic general
De dilluns a divendres, a les 19 h
Dissabtes, diumenges i festius, 
a les 12 h i a les 19 h

Visites per a grups escolars 
i altres col·lectius
De dilluns a divendres, 
de  9.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h
 
Visites amb cita prèvia
trucant al 900 801 137

#LeonardoCaixaForum
www.obrasociallacaixa.org

observa

experimenta

qüestiona

Quin és el secret de la 
creativitat de Leonardo 
da Vinci (1452-1519)? 

D’on surten les seves 
idees que, cinc-cents 
anys després, ens 
semblen tan modernes  
i premonitòries? 

Què ens ofereix el seu 
pensament a nosaltres, 
habitants del segle xxi?



Leonardo da Vinci’s Vitruvian Man, circa 1490. Crèdit: Album / John Parrot/Stocktrek Images Foli f 15v. Codex Madrid I (Mss. 8937) “Tratado de estática y mecánica”. 192 folis (384 pàg.); 
format interior: 215 x 145 mm. Mecànica aplicada (màquines i enginys). Mecànica aplicada 
(components). Principis de mecànica, cinemàtica, dinàmica. Crèdit: Album

Aquesta exposició ens apropa a Leonardo a partir del 
seu tret més essencial: la seva curiositat insaciable. 
Pintor, enginyer, músic, urbanista, naturalista, arquitecte, 
anatomista… la creativitat de Leonardo da Vinci neix d’una 
inquietud intel·lectual, d’una curiositat universal i d’una 
capacitat de sorpresa heretada de la infantesa. Leonardo va 
arribar al coneixement d’una manera diferent de la dels seus 
contemporanis, ja que va fer-ho a través d’un mètode basat 
en l’observació, l’experimentació i l’analogia, que posava en 
qüestió les teories immutables i les idees apreses. 
 
Observació, anàlisi, experimentació i capacitat d’establir 
analogies són conceptes clau en aquest projecte amb què 
et convidem a explorar una de les ments més brillants de la 
història de la humanitat. Jugar per comprendre, experimentar 
per crear. Descobrir, seguint les passes de Leonardo en 
les més diverses disciplines, el denominador comú de la 
intel·ligència i la sensibilitat, i aplicar-lo així a la nostra manera 
d’entendre la vida.

experimenta

qüestiona

observa

Algunes claus per gaudir de l’experiència:Explora una de les ments més brillants  
de la història de la humanitat

Les maquetes a escala real que pots veure a l’exterior són 
interpretacions fidels dels dibuixos originals de Leonardo 
da Vinci i han estat construïdes amb materials actuals. 
Gràcies a l’app Leonardo CaixaForum podràs veure’n 
l’aspecte amb els materials originals de l’època i entendre 
com havia de ser el seu moviment, tal com Leonardo les 
havia imaginat. 

Si et descarregues l’app i escaneges el QR des de casa 
teva, podràs accedir igualment a tots els continguts per 
continuar gaudint de l’experiència!

1 
Tenir la ment 
oberta
 
4 
Experimentar  
per crear

2 
Observar per 
descobrir
 
5 
No tenir por 
d’equivocar-se

3 
Jugar per 
comprendre
 
6 
Compartir les 
teves opinions


