Valentin de Boulogne ja Villa Lante
Jussi Hanska

Valentin de Boulognen maalauksen Allegoria dell’Italia historia
on tunnettu, tutkittu ja julkaistu useampaan otteeseen, muttei kertaakaan suomenkieliselle yleisölle suunnatusti. Esittelen Valentin
de Boulognen taiteilijana ja sijoitan hänet historialliseen kontekstiinsa, käsittelen hänen jälkimainettaan sekä lopulta kerron jotakin Allegoria dell’Italia -maalauksesta, sen synnystä, tulkinnasta
ja päätymisestä Villa Lanten saloneen.

Rooman kutsu
Valentin de Boulogne kuuluu siihen suureen 1600-luvun ensimmäisen puolikkaan taiteilijoiden joukkoon, joka tunnetaan Caravaggion
jäljittelijöinä (seguaci di Caraggio, caravaggeschi). Valentin syntyi
3. tammikuuta 1591 pienessä Coulomniersin kaupungissa noin 60 kilometriä Pariisista itään. De Boulogne oli suvun kotiseudusta kertova
toponyymi, joka jo Valentinin aikana oli muuttunut tavanomaiseksi
sukunimeksi. Hän ei siis ollut kotoisin Boulogne-Sur-Mer-nimiseltä
paikkakunnalta Pikardian maakunnassa. Valentinin isä oli maalari ja
lasimestari, joten pojan hakeutuminen samalla alalle ei ollut mikään
ihme. 1500-luvun loppupuolella tunnetuimmat taiteilijat olivat saavuttaneet mainetta ja jotkut jopa rikastuneet, mutta suuri enemmistö
taiteilijoista ei vielä eronnut sen enempää palkkatasonsa kuin sosiaalisen statuksensakaan puolesta muista käsityöläisistä. Taidetta tehtiin
mestarin johtamissa työpajoissa ja ammattiin opittiin samalla tavalla
kuin muutkin käsityöläiset oppipojasta aputaiteilijan kautta itsenäiseksi mestariksi.
Emme tiedä mitään Valentinin nuoruudesta tai hänen taiteilijaurastaan ennen Rooman vuosia. On myös erittäin epäselvää, koska
Valentin saapui ikuiseen kaupunkiin. Saksalainen taidehistorioitsija
Joachim von Sandrart, joka tunsi Valentinin henkilökohtaisesti, muis83
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teli puoli vuosisataa myöhemmin teoksessaan Teutsche Academie,
että Valentin olisi saapunut Roomaan ennen maanmiestään Simon
Vouet’ta. Vouet saapui Roomaan loppuvuodesta 1613. Vanhin Valentinin säilynyt maalaus (Cristo deriso e incoronato delle spine) on
ajoitettu vuosien 1615 ja 1618 välille. Taiteilijan tyyliin ja esikuviin
perustuva ajoitus ei ole kuitenkaan kovin tarkka, eikä siten välttämättä luotettava.
Varmuudella sen sijaan tiedetään, että Valentin de Boulogne mainitaan ensimmäisen kerran Santa Maria del Popolon seurakunnan
rekistereissä vuonna 1620. Tuolloin hän asui Via Babuinon sivukujalla yhdessä kahden muun taiteilijan kanssa. Valentin näyttää asuneen
koko Rooman kautensa samoilla kulmilla. Kuolinvuonnaan 1632 hän
oli edelleen Santa Maria del Popolon seurakuntalainen ja asui Loma
Roomassa -elokuvasta tutulla Via Margutalla.
Via Margutalla Valentin vietti aikaansa lähinnä alankomaalaisten
taiteilijoiden seurassa. Monet heistä olivat Caravaggion jäljittelijöitä. Tämä ryhmä muodosti epävirallisen taiteilijayhteisön nimeltä
Bentvogels eli myrskylinnut. Valentin liittyi ryhmään vuonna 1624.
Uuden jäsenen liittymisen kunniaksi järjestettiin juomingit, jotka
kestivät yleensä kolme päivää ja huipentuivat juhlalliseen kulkueeseen Bacchuksen haudalle (todellisuudessa Costanzan mausoleumi)
via Nomentanalla. Siellä porfyyrisarkofagin luona suoritettiin asiaan
kuuluva juomauhri. Sarkofagi siirrettiin Vatikaanin museoon vuonna
1788 ja nykyään sen paikalla on styroksinen kopio. Mausoleumin viininkorjuuta esittävät kattomosaiikit tekevät ymmärrettäväksi paikan
virheellisen identifioimisen Bacchuksen haudaksi.
On helppoa ymmärtää, että Valentin de Boulogne innostui joitakin
vuosia aiemmin kuolleen Caravaggion († 1610) maalauksista, joista useita oli nähtävillä hänen asuntonsa välittömässä läheisyydessä
Santa Maria del Popolo, San Luigi dei Francesi ja Sant’Agostino
-kirkoissa. Caravaggion jäljittely oli 1600-luvun toisella vuosikymmenellä varsin muodikasta. Tuona aikana Roomassa asui ja työskenteli joukko Caravaggion tyylin omaksuneita taiteilijoita, joista suuren osan Valentin de Boulogne tunsi henkilökohtaisesti. Merkittävin
heistä oli bolognalainen Bartolomeo Manfredi († 1622), joka kopioi
omaan työhönsä Caravaggion tyylin, muttei tavoittanut esikuvansa
psykologista silmää ja traagisuutta. Manfredi oli kiinnostuneempi
84
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kauneudesta ja estetiikasta kuin Caravaggion taiteen pimeistä puolista. Manfredista tuli Valentinin alkuvaiheen suurin vaikuttaja Caravaggion ohella.

Bartolomeo Manfredi, Taverna, L.A. County Museum.

Barberinien leivissä
Caravaggion jäljitteleminen kuitenkin piti taiteilijat kiinni leivänsyrjässä. Valentin de Boulognen ura otti tuulta hänen päästyään yhden
Rooman merkittävimmistä aatelissuvuista, Barberinien suosioon.
Vuoden 1625 paikkeilla hän maalasi Raffaello Menicuccin muotokuvan. Menicucci oli Barberini-sukuisen paavi Urbanus VIII:n hovi85
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narri. Kaksi vuotta myöhemmin kardinaali Francesco Barberini tilasi
Valentinilta Daavidia ja Goljatin irtileikattua päätä sekä Johannes
Kastajan mestausta esittävät maalaukset. Samana vuonna Valentin
maalasi myös Francesco Barberinin (sittemmin jo hävinneen) muotokuvan. Francesco oli paavi Urbanus VIII:n veljenpoika, joten hänen
suosioonsa pääseminen takasi Valentinille kohtuullisen toimeentulon.
Kardinaali Barberinin suosio toi Valentinille myös muita asiakkaita Barberinien lähipiiristä. Yksi heistä oli kardinaalin yksityissihteeri Ascanio Filomarino, joka tilasi keväällä ja kesällä 1627 nuorelta
ranskalaistaiteilijalta useita maalauksia, muun muassa pyhää Hieronymusta ja Kristuksen pilkkaamista esittävät maalaukset. Töiden
hinnat tosin olivat kohtuullisen vaatimattomat eli 15 ja viisi scudia.
Vertailun vuoksi Francesco Barberini oli maksanut Johannes Kastajan
mestaus -kuvasta sata scudia ja muotokuvastaankin kaksikymmentä.
Painetun kirjan hinta vaihteli tuolloin yhdestä kolmeen scudia ja kärryt
ja hevospari puolestaan maksoivat 250 scudia.
Valentin de
Boulognen Scipione
Filomarinon muotokuvan
pohjalta tehty mosaiikkityö on edelleen nähtävillä
Napolin SS. Apostolikirkon
Filomarino-kappelissa.
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Valentin de Boulogne maalasi vuonna 1632 Ascanio Filomarinolle
myös muotokuvan tämän veljestä kondottieeri Scipione Filomarinosta.
Tästä työstä hänelle maksettiin kymmenen scudia. Alkuperäinen muotokuva on kadonnut, mutta sen pohjalta tehty mosaiikkityö on edelleen
nähtävillä Napolin SS. Apostolikirkon Filomarino-kappelissa.

Viimeiset vuodet ja kuolema
Valentinin uran kohokohta osui 1620-luvun viimeisiin vuosiin. Hän
työskenteli vielä 1630-luvun alussa Barberineille. Tiedetään esimerkiksi, että vuonna 1630 kardinaali Francesco Barberini maksoi
Valentinille viisi scudia Simsonia esittävästä maalauksesta. Näyttää
siltä, että Valentin oli 1630-luvulle tultaessa kuitenkin menettänyt
suurimman innostuksensa maalaustyöhön. Valentinin mielentila
tiedetään sattumalta, sillä hän joutui sotketuksi erääseen tuon ajan
Rooman suurimmista skandaaleista. Sisilialainen aatelismies don
Fabrizio Valguarnera oli ryöstänyt Madridissa suuren määrän jalokiviä ja saapui Roomaan väärän henkilöllisyyden turvin realisoimaan
ryöstösaalistaan. Valguarnera oli taiteentuntija ja hän tilasi joukon
teoksia ajan eturivin taiteilijoilta, kuten Giovanni Lanfrancolta,
Pietro da Cortonalta ja Andrea Sacchilta. Työt hän maksoi varastetuilla timanteilla – eräänlaista 1600-luvun rahanpesua. Valguarnera
kuitenkin tunnistettiin ja vangittiin. Hänen oikeudenkäyntiinsä osallistui todistajan ominaisuudessa myös Valentin de Boulogne.
Valentin kertoi oikeudelle 30. heinäkuuta 1631, että Valguarnera
oli alkukeväästä pyytänyt häntä maalaamaan itselleen taulun, johon
olisi tullut mustalaisnainen, sotilaita ja muusikoita. Valentin ei kuitenkaan kokenut olevansa työkunnossa, vaan vetkutteli toimeksiannon hyväksymisessä (”…et perché io non mi sentivo di lavorare
differii di farlo”). Valguarnera jatkoi painostusta ja lopulta paaston
ajan alettua Valentin suostui maalaamaan tilatun teoksen 80 scudin
palkkiota vastaan. Työ valmistui pääsiäisen aikaan ja se löytyi Valguarneran asunnosta kun hänet vangittiin heinäkuussa 1631. Tämä
nykyään Ontarion taidegalleriassa Kanadassa oleva maalaus jäi Valentin de Boulognen viimeiseksi tunnetuksi työksi.
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Valguarneran oikeudenkäynti ei lopulta johtanut mihinkään, sillä
syytetty ei kestänyt vankeuden rasituksia, vaan kuoli kuumeeseen ja
oksenteluun helmikuussa 1632. Puoli vuotta myöhemmin myös Valentin de Boulogne sairastui kuumetautiin ja kuoli asunnossaan via
Margutalla. Giovanni Baglione kuvaa taiteilijaelämäkerrassaan Valentinin loppua seuraavasti:
Tapahtui vuoden kuumaan aikaan, että Valentin oli ystäviensä
kanssa lähtenyt huvittelemaan erääseen paikkaan. Poltettuaan
reilun annoksen tupakkaa (se kun oli hänen tapansa) ja nautittuaan ystäviensä kanssa liikaa viiniä, häntä alkoi kuumottaa sisäisesti niin paljon, ettei hän kokenut pystyvänsä olemaan tuntemansa suuren kiihkon vuoksi. Palatessaan yöllä kotiinsa hän tunsi
Fontana del Babuinon kohdalla suuren kuumotuksen, joka tuntui
jatkuvasti vain pahenevan. Hän heittäytyi suihkulähteen kylmään
veteen. Hän luuli löytävänsä suihkulähteestä helpotusta oloonsa,
mutta löysikin kuoleman: kylmyys sai vain lämmön keskittymään
ja hänessä nousi niin pahanlaatuinen kuume, että muutaman päivän sisällä armoton kuolema korjasi hänet pois.
Giovanni Baglione (1733) Le vite de’ pittori, scultori, architetti ed
intagliatori. Dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 fino a’ tempi
di Papa Urbano VIII nel 1642. Napoli. S. 224.

Baglionen biografia paljastaa myös, ettei taiteilijan jäämistössä ollut
riittävästi rahaa edes kunniallisten hautajaisten järjestämiseen. Niiden
kustannuksista huolehti taiteilijan työtä arvostanut kardinaali Francesco Barberinin sihteeri Cassiano dal Pozzo.

Kuolema tekee taiteilijan
Kuten usein taiteilijoille käy, Valentinin kaupallinen arvo ja suosio
nousivat kuoleman jälkeen korkeammalle kuin ne koskaan olivat olleet hänen eläessään. Vain pari viikkoa Valentinin kuoleman jälkeen
ranskalainen taidekauppias kirjoitti toimeksiantajalleen, ettei Valentinin töitä löydy mistään, ja jos löytyykin, niin niistä joutuu maksamaan nelinkertaisesti niiden arvoon nähden.
88
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Juditin asento on saanut
selviä vaikutteita antiikin
patsaista.
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Valentinin töitä oli aluksi lähinnä Roomassa, mutta Ascanio Filomarinon nimitys Napolin arkkipiispaksi siirsi tämän hallussa olleen laajan
taidekokoelman Napoliin. Taiteilijan kuoleman jälkeen hänen töitään
alettiin systemaattisesti hankkia myös Rooman ulkopuolisten mahtimiesten kokoelmiin.
Tiedetään, että Ranskan kuninkaan Ludvig XIV:n pääministeri kardinaali Mazarin hankki kokoelmiinsa useita Valentinin töitä. Mazarin
oli alun perin italialainen. Hän opiskeli Rooman jesuiittakollegiossa
vuoteen 1619 asti, jolloin hän siirtyi lyhyeksi ajaksi espanjalaiseen
yliopistoon. Mazarin palasi pian Roomaan ja valmistui La Sapienzasta oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1628. Hän oli siis Roomassa silloin, kun Caravaggion koulukunta oli suosionsa huipulla ja Valentin
maalasi parhaat työnsä.
Myös Ludvig XIV hankki joukon Valentin de Boulognen töitä
saksalaiselta pankkiirilta ja taiteen keräilijältä Everhard Jabachilta.
Nämä työt, esimerkiksi klassisoiva Judit ja Holoferneen pää, päätyivät Versailles’hin. Tästä maalauksesta, kuten myös Villa Lanten taulusta, näkee Valentinin klassisoivan tyylin. Juditin asento on saanut
selviä vaikutteita antiikin patsaista.
Myös saksalais-roomalainen keisari Leopold I hankki kokoelmiinsa
Valentinin taidetta. Tiedetään, että hän omisti teoksen Mooses ja lakitaulut vuonna 1659. Valentinista oli siis kolmessa vuosikymmenessä
kuolemansa jälkeen tullut riittävän tunnettu, että hänen töitään päätyi
Euroopan merkittävimpien keräilijöiden ja hallitsijoiden kokoelmiin.
Hänen suosionsa ei kuitenkaan ollut kestävää, vaan Valentinin nimi
unohtui melko pian ja myöhemmin hänen töitään on usein valheellisesti identifioitu Caravaggion tekemiksi.

Italian allegoria
Villa Lantessa säilytettävä Italian allegoria on yksi Valentin de Boulognen parhaiten dokumentoiduista töistä, sillä Valentin maalasi sen
ollessaan taiteilijana uransa huipulla. Työn tilasi kardinaali Francesco
Barberini. Hinnaksi tuli Valentinin mittakaavassa huikeat 113 scudia,
jotka taiteilijalle maksettiin 30. maaliskuuta 1628. Osittain korkeaa
hintaa selittää toki teoksen poikkeuksellisen suuri koko (333 cm x
90
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245 cm). Seuraavana vuonna Valentin pääsi maalaamaan erään Pietarinkirkon sivukappelin alttaritaulun, joka esitti pyhien Processuksen ja Martinianuksen marttyyrikuolemaa. Tästä työstä Valentin sai
uransa suurimman korvauksen, kokonaiset 350 scudia. Maalaus on
nykyään esillä Vatikaanin museoiden yhteydessä olevassa Vatikaanin
pinakoteekissa.
Villa Lanten maalauksessa nähdään Italian personifikaatio, joka
pitää toisessa kädessään peistä ja toisessa kilpeä, ja jossa on toisen
tulkinnan mukaan sede vacante -vaakuna eli paavin kuurian käyttämä
vaakuna sellaisina aikoina, kun paavi on kuollut, eikä uutta ole vielä valittu. Toisen tulkinnan mukaan taas kilpi viittaa Barberini-suvun
asemaan paavin armeijan komentajina (Gonfalonieri della Chiesa).
Jälkimmäinen tulkinta lienee oikea, sillä vuoden 1628 lähistöllä ei
ollut ainoatakaan sede vacante -periodia, vaan Urbanus VIII hallitsi
1623–1644.
Italian personifikaation alle on kuvattu hyvinvointia symboloimaan
viljaa ja hedelmiä sekä kaksi antiikin mallin mukaisessa asennossa
olevaa jokijumaluutta. Niistä vasemmanpuoleinen symboloi Tiberiä,
sillä sen alapuolella vasemmassa alakulmassa nähdään susi sekä Romulus ja Remus. Oikeanpuoleinen puolestaan symboloi Firenzen läpi
virtaavaa Arnoa, sillä sen alapuolella oikeassa reunassa on leijona,
joka on Medicien suvun tunnuseläin. Tiberiä esittävän hahmon yläpuolella on vaikeasti hahmotettavissa (ei näy lainkaan valokuvissa)
oleva puun runko, jonka aukosta nousee parvi ampiaisia. Ampiainen oli Barberinien suvun vaakunaeläin ja heidän tunnuksensa, joka
esiintyy lähes kaikkialla Roomassa.
Maalaus päätyi avioliiton kautta Colonna di Sciarra -perheen
omistukseen vuonna 1812 ja se kuului osana perheen vuonna 1899
huutokaupattua kokoelmaa. Huutokaupan jälkeen maalaus katosi
vuosikausiksi yleisestä tietoisuudesta. Sen osti tuolloin Villa Lanten
omistanut saksalainen arkeologi Wolfgang Helbig. Helbigin kuoltua
vuonna 1915 Villa Lante irtaimistoineen jäi perinnöksi hänen pojalleen kenraali Demetrio Helbigille. Tämä puolestaan myi Villa Lanten Suomen valtiolle. Vuonna 1958 ranskalainen taidehistorioitsija
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ja 1600-luvun taiteen asiantuntija Jacques Thuillier näki maalauksen
Villa Lantessa ja identifioi sen Valentin de Boulognen kadonneeksi
luulluksi mestariteokseksi.
Viime vuosina kiinnostus Valentin de Boulognen tuotantoa yleisesti ja Villa Lanten maalausta erityisesti kohtaan on ollut kasvussa.
Italian allegoria oli näytteillä Roomassa Palazzo Venezian museossa
järjestetyssä Roma al tempo di Caravaggio -näyttelyssä 16.11.201–
5.2.2012 ja vuonna 2016 se kuljetetaan ensimmäiseen Valentinista toteutettavaan monografiseen näyttelyyn Valentin de Boulogne: Beyond
Caravaggio. Tämä näyttely on nähtävissä 4.10.2016–16.1.2017 New
Yorkin Metropolitan Museum of Art -museossa ja Pariisin Louvressa
13.2.2017–15.5.2017.
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