
Lukisan Monalisa Yang Legendaris 

Sejarah Singkat Lukisan Monalisa 
Ada teori lain tentang identitas Mona Lisa yang membawa perspektif yang sama 
sekali baru ke dalam karya; Mona Lisa sebenarnya adalah potret diri Leonardo 
Da Vinci sebagai seorang wanita. Mona Lisa, dilukis oleh Leonardo da Vinci pada 
tahun 1503, secara luas dianggap sebagai lukisan paling terkenal sepanjang 
masa. "Leonardo berusaha melukis, untuk Francesco del Giocondo, potret Mona 
Lisa, istrinya." 12 13 Mona dalam bahasa Italia adalah bentuk alamat sopan yang 
berasal dari "ma donna" - mirip dengan "Ma'am", "Madam", atau "my lady" 
dalam bahasa Inggris. 

Lukisan terkenal Leonardo da Vinci telah menginspirasi lagu-lagu romantis dan pecinta seni dari dunia, 
yang menjadi terpikat oleh senyum penuh teka-teki Mona Lisa. Potret Leonardo da Vinci yang terkenal 
tentang Lisa Gherardini, berjudul Mona Lisa, adalah salah satu karya seni yang paling banyak dibahas, 
sebagian berkat penampilan subjek yang ambigu. Singkatnya, sementara teknik yang berbeda, juga lebih 
baik dosis cahaya, penampang optik, bidang ukuran tampilan, resolusi spasial, dan fleksibilitas untuk 
memvisualisasikan struktur di seluruh sel. La ɔk̃ɔd̃) adalah lukisan potret setengah panjang oleh seniman 
Renaisans Italia Leonardo da Vinci. dunia. " 1 Mona Lisa juga merupakan salah satu lukisan paling 
berharga di dunia. 

Ada teori lain tentang identitas Mona Lisa yang membawa perspektif yang sama sekali baru ke dalam 
karya; Mona Lisa sebenarnya adalah potret diri Leonardo Da Vinci sebagai seorang wanita. Mona Lisa, 
dilukis oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1503, secara luas dianggap sebagai lukisan paling terkenal 
sepanjang masa. "Leonardo berusaha melukis, untuk Francesco del Giocondo, potret Mona Lisa, 
istrinya." 12 13 Mona dalam bahasa Italia adalah bentuk alamat sopan yang berasal dari "ma donna" - 
mirip dengan "Ma'am", "Madam", atau "my lady" dalam bahasa Inggris. 

Mona Lisa adalah Leonardo da Vinci, seorang seniman, penemu, dan penulis Italia. Spekulasi berlimpah 
wanita bangsawan Italia saat itu; Bahkan ada teori populer bahwa Mona Lisa adalah versi Leonardo yang 
feminin. Lukisan itu menggunakan sejumlah teknik seni unik untuk menarik pengunjung; Keterampilan 
Leonardo kadang-kadang disebut sebagai Efek Mona Lisa. 

Mona Lisa dilukis oleh Leonardo da Vinci dan potret Lisa Gherardini, istri Francesco Giocondo. Nama 
Mona Lisa (atau Monna Lisa, seperti yang disukai orang Italia) secara kasar diterjemahkan menjadi "My 
Lady Lisa." Leonardo da Vinci tidak pernah menyelesaikan potret itu - ketika dia meninggal pada tahun 
1519, itu adalah salah satu dari banyak karya yang belum selesai diserahkan kepada asistennya. Mona 
Lisa karya Leonardo da Vinci, juga dikenal sebagai La Gioconda, adalah lukisan paling terkenal di dunia. 



Beberapa berspekulasi bahwa Mona Lisa adalah potret seorang wanita, tetapi gabungan dari banyak 
orang, idealisasi Leonardo untuk semua wanita. Lisa Gherardini - Mona Lisa yang diperankan - lahir. 
Mona Lisa - Italia Gi la Gioconda - adalah lukisan Leonardo paling terkenal di seluruh dunia. 

Misalnya, karakterisasi iSIM pada laporan resolusi spasial 213 ± 26 nm untuk gambar mentah dan 145 ± 
14 nm setelah dekonvolusi untuk dimensi lateral 26, yang 2-4 kali lebih buruk daripada pencitraan 
MoNaLISA. 3f, g). 24, 25 Sinyal fluoresensi diperoleh dalam MoNaLISA, pengurangan dosis cahaya dan 
kemungkinan untuk menggunakan kode genetika. penanda untuk pencitraan sel hidup membuat studi 
tentang sel (lihat Gambar Tambahan 11 dan 12). Kami menyediakan banyak contoh (lihat Gambar. 
Subjek lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang terkenal telah dihidupkan kembali oleh para 
peneliti AI. 

Leonardo da Vinci memiliki pikiran ilmiah yang hebat, tetapi bahkan dia tidak mungkin mengetahui 
rahasia sebenarnya di balik senyum Mona Lisa. Jadi Livingstone mengatakan bahwa dalam lukisannya, 
Da Vinci mencapai efek yang tidak biasa: senyum Mona Lisa berubah tergantung di mana Anda melihat. 
95 Mona Lisa dianggap sebagai "hanya Leonardo yang lain sampai abad terakhir, ketika skandal 
pencurian lukisan dari Louvre dan kemudian kembali menjadi sorotan selama beberapa tahun." 96. 

Vincent Delieuvin, perwakilan Louvre, menyatakan "Leonardo da Vinci melukis, pada 1503, potret 
seorang wanita Florentine dengan nama Lisa del Giocondo 

 

CERITA DIBALIK LUKISAN MONA LISAhttps://www.anton-nb.com/2015/03/misteri-sejarah-dan-cerita-
dibalik.html 
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