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Villa Lante 
Bagnaia, Viterbo, Italia

•	 Rakennustyöt aloitettu 1566 rakennutajana kardinaali Gianfracesco Gambara. Gambara oli hurskas 
mies, nimitettiin kardinaaliksi inkvisition aikana ja pian sen jäkeen Vitebron piispaksi. Bagnaia oli 
Viterbon piispojen lääniä 1300-luvulta lähtien. Puiston alueella oli suljettu metsästyspuisto, ja aiemmat 
kardinaalit olivat olivat rakennuttaneet akveduktin ja metsästysmajan juhlaillallisia varten. Gambara 
alkoi kehittää huvilaa ja puutarhaa esikuvinaan kardinaalien Farnese ja d’Este huvilat. Farnesen 
puisto	oli	monumentaaalinen	kooltaan,	d’Este’n	puisto	taas	oli	mahtava	älyllisessä	ja	ikonografisessa	
monimutkaisuudessaan. Gambara teetti ihmisen lankeemusta ja pelastusta kuvaavan allegorisen puiston. 
Villa Lante on tarina kadotetusta ja jälleen löydetystä paratiisista, näyttämönä metsikkö ja kolme terassia.

•	 Arkkitehti Giacomo Barozzi da Vignola

•	 Tunnetuksi huvila ja puutarha tulivat vasta 1600-luvulla, kun ne tulivat Ippolito Lante Montefeltro 
della Roveren, Bomarzon herttuan, haltuun (1656).

•	 Vignolan lisäksi suunnittelussa tärkeitä olivat sienalainen hydrauliikkainsinööri ja arkkitehti 
Tommaso Ghinucci (hän suunnitelmiensa mukaan vesiaiheet toimivat yhä tänään) ja arkkitehti, maalari ja 
puutarhuri Pirro Ligorio.

•	 Kaksi pientä palatsia ovat symmetrisesti muotopuutarhan nurkissa osana puutarhaa. Rakennus ei 
dominoi puutarhaa.

•	 Metsään muotopuutarhan ympärillä istutettiin hedelmäpuita ja sijoitettiin ihmiskunnan viattomuuden 
ja luonnon hedelmällisyyden kulta-aikaa kuvaavia toksia – allegoria Ovidiuksen Muodonmuutoksista, 
missä ihminen luonnostaan tiesi mikä on oikein, ja luonto kylvämättä ja kyntämättä tuotti paljon 
hedelmää. Tärkein aiheista on Pegasos, joka on Parnassoksen metsässä asuvien yhdeksän muusan 
ympäröimänä lähteessä. Tämä aihe on lainattu Villa d’Esten Pegasoksen lähteestä. 

•	 Muotopuutarhan ja metsikön dualismi on puiston läpikäyvä teema, joka kuvastaa perisynnin 
vaikutusta. Luonto tarjosi viattomalle ihmiselle yltäkylläisesti kaikkea, mutta ihminen on menettänyt 
viattomuutensa. Kun ihminen järjellä ja työllä viljelee puutarhaansa ja Parnassoksen muusat inspiroivat 
häntä, puutarha kunnioittaa ihmisen pyrkimyksiä ravita ruumis ja sielu.

•	 Ylimmällä terassilla on vedenpaisumus. Ovidiuksen kertomuksen taivaan jumala Jupiter (Zeus) 
hukuttaa ihmiskunnan vedenpaisumukseen. Parnassoksen kaksi huippua kohoaa vedestä. Sinne 
Prometeuksen poika Deuclaion vaimoineen pelastautuu veneellä. Jumala näkee heidät syyttömiksi ja 
antaa Neptunuksen kutsua vedet takaisin. Vesi virtaa jokiin ja kanaviin. Toinen terasi kuvaa sadonkorjuuta 
ja kolmas on ylistys sivistykselle, missä ihminen löytää pelastuksen luovuutensa ja älykkyytensä avulla.

•	 ”Triumphs of ancient Roman architecture, the laws of mathematics and proportional relationships, 
and the literature of Petrarch and Ovid are all there.” (https://bellamybunch.wikispaces.com/Villa+Lante)

•	 Puutarha rakennuksineen vaurioitui pahoin 1944 pommituksissa ja restauroitiin 1900-luvun 
loppupuolella. 



Lähde: http://www.travelingintuscany.com

Neliönmuotoisen muotopuutarhan 
keskusaltaassa ananasten muodostama 
kehä, ihmishahmot kannattelevat 
symbolista vuorta, jonka yläpuolella 
symbolinen tähti, josta vesi virtaa.

Fontana dei Lumicini–Lamppujen lähde, 
vesi virtaa ölylamppujen “liekkeinä”, ja 
auringonpaisteella liekit loistavat.

https://www.portaledelverde.it/

https://villalante.files.wordpress.com



https://villalante.files.wordpress.comFontana dei Fiumi – Jokien lähde

Catena d’acqua 
(Catena del Gambero ensimmäisen 
rennuttajan nimen mukaan; Gambero 
merkitsee rapua, tästä venytty ravun 
muoto)

http://www.travelingintuscany.com/gardens/villalante.htm

http://www.travelingintuscany.com/gardens/villalante.htm
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1. Ingresso
2. Fontana dei Mori
3. Navicella
4. Graticola di San Lorenzo
5. Palazzina Gambara

6. Palazzina Montalto
7. Fontana dei Lumicini
8. Mensa del Cardinale
9. Fontana dei Fiumi
10.Catena del Gambero

11. Fontana del Diluvio
12. Fontana del Pegaso
13. Barco

Piirros vuodelta 1609

lähteet: http://www.travelingintuscany.com/gardens/villalante.htm

https://kevinfernandes.files.wordpress.comhttps://villalante.files.wordpress.comFontana dei Diluvio – Vedenpaisumuksen lähde


