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Pióro Kulkowe Montegrappa Leonardo Da Vinci 500th Anniversary - Limited Edition
Montegrappa składając hołd wybitnym ludziom - geniuszom zapisanym w historii
ludzkości, stworzyła serię Genio Creativo , serii prezentującej instrumenty piśmiennicze
stworzone na cześć sławnych osobistości. Najnowsza kolekcja poświęcona jest jednemu
z największych ludzi epoki renesansu - artyście, inżynierowi, wynalazcy, niezrównanemu
myślicielowi - Leonardo da Vinci.
W roku 2019 mija dokładnie 500 lat od śmierci Leonardo di ser Piero da Vinci (15.04. 1452
– 2.05.1519)

Umiejętności, talent i wkład Leonarda w rozwój ludzkości, miały odzwierciedlenie w jego
dziełach w takich dziedzinach jak: malarstwo, rzeźba, muzyka i literatura, a także
pisarstwo, historia i kartograﬁa. Wielu uważa go za jednego z najwybitniejszych malarzy
wszech czasów. Jako inżynier, Leonardo tworzył projekty wyprzedzające jego epokę.
Doprowadził do znacznego wzrostu wiedzy o anatomii, budownictwie lądowym
i hydrodynamice, matematyce, astronomii oraz botanice.

Kolekcja ,,Leonardo da Vinci” jest hołdem złożonym twórczemu geniuszowi w pięćsetną
rocznicę jego śmierci i dlatego składa się z 500 sztuk piór wiecznych i 500 sztuk piór
kulkowych.
Każde z nich ozdobione jest indywidualnym, wygrawerowanym numerem.
Pióra wykonane są z pięknie komponujących się materiałów, łączą naturę z technologią.
Delikatne, postarzone drewno oliwne, z którego zrobiony jest korpus, połączone zostało
z satynowaną stalą szlachetną oraz z mosiężnymi detalami w skuwce oraz w elementach
wykończenia.
Top skuwki nawiązuje do epoki, w której żył Leonardo. Zwieńczenie takie było głównym
elementem wielu konstrukcji mechanicznych tamtych czasów.
Skuwkę i klip ze stali szlachetnej zdobią misterne ornamenty, które nawiązują do
geometrycznych teorii i koncepcji Leonardo da Vinci.
Wewnętrzny rdzeń skuwki wykonano z mosiądzu - metalu najczęściej stosowanego
przez inżynierów w czasach da Vinci.
Misterne płaskorzeźby przedstawiają niektóre z rysunków Leonarda.
Sekcję uchwytu pióra wykonano ze stali szlachetnej i ozdobiono laserowo wykonanymi
rycinami stereometrycznymi w kształcie półksiężyców, tzw. transformacja lunula.

Całości dopełnia interaktywne opakowanie. Znajduje się w nim zdemontowany model
pojazdu bojowego da Vinci, do złożenia przez przyszłego właściciela pióra

