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Villa Farnesina
Frescos de Raffaello, Baldassarre Peruzzi, Sebastiano del Piombo e G. Antonio Bazzi chamado Sodoma
A villa Farnesina de Roma é uma das mais nobres e harmoniosas realizações do Renascimento
Italiano. Foi encomendada no início do sec. XVI por um bancário de Siena, Agostinho Chigi, ao
arquitecto Baldassarre Peruzzi e foi pintada por Raffaello, Sebastiano del Piombo, Giovanni A.
Bazzi, chamado Sodoma, e pelo próprio Peruzzi. No fim do sec.XVI foi comprada pelo Cardeal
Alessandro Farnese, de onde vem o nome de Farnesina, para distingui-la do Palácio Farnese, situado
na outra margem do Tibre. Actualmente é a sede de representação da Academia dos Linces.
.

RÈS-DO-CHÃO

l

A S A L A D A S B O A S V I N D A S (G A L A T E A )

A sala das boas vindas (Galatea) foi pintada por vários artistas. Raffaello afrescou a Galatea.
Baldassarre Peruzzi em 1511 afrescou no tecto o horoscopo de Agostino Chigi.
No
Inverno de 1511 – 1512 Sebastiano del Piombo pintou as cenas mitológicas “lunette” e do
“Polifemo”. Os outros quadros representam paisagens seiscentistas da Escola Romana.

l

A SALA DO AMOR E DA PSIQUE

A sala tem o nome do afresco pintado em 1518 por Raffaello e seus aprendizes, os quais
representam episódios da fábula de Psique inspirados no “Burro de ouro” de Apuleio. A narração,
alternada com cenas de flores e de frutas, obra de Giovanni da Udine, desenvolve-se nos penachos e
conclui-se no centro com bodas de Amor e Psique e o Concílio dos Deuses.

l

A SALA DOS ADORNOS

A sala chama-se assim devido ao fresco situado na parte alta das paredes. Foi seu autor
Peruzzi que a pintou por volta de 1508 representando as aventuras de Ercole, no lado norte e na
parte sul do lado este, e as outras cenas mitológicas que se seguem sobre as quatro paredes.

1º ANDAR

l

A SALA DES PROSPECTIVAS

A vasta sala do 1º andar toma o nome da decoração de Baldassarre Peruzzi, que
em 1519, afrescou sobre as paredes perspectivas Urbanas e Rurais entre falsas colunas.
Sobre um tecto decorado em madeira existe o friso com cenas mitológicas, também do
Peruzzi e seus alunos, e sobre a parede norte é representado um grande caminho com a
forje de vulcão.

l

A SALA DAS NÚPCIAS DE ALESSANDRO MAGNO E ROXANE

Esta sala toma o nome do afresco principal que ocupa a parede norte. A sua
origem era o quarto de dormir de Agostino Chigique que em 1519 confiou a sua
decoração ao pintor Giovanni Antonio Bazzi, chamado o Sodoma. O rico tecto em
madeira tem estilo grotesco e temas mitológicos.

Na Bilheteira vendem-se estampas, publicações, posters,
audiovisuais e postais.

V I L LA FA RN E S I NA
Via della Lungara 230, Roma - Autocarro n. 23, 280
Bilheteria: Tel. (0039) 0668027268 - Informações: (0039) 0668027268/397 Fax: (0039) 066893616
E-mail: lapenta@lincei.it, farnesina@lincei.it - Site: www.villafarnesina.it
Abertura: de segunda a sábado das 9.00H às 14.00H (última entrada 20minutos antes do fecho)
Segundo Domingo do mês: abertura extraordinária entre 9.00H e as 17.00H
Abertura extraordinária quando solicitado
____________________
Visitas guiadas: Sábado 10H (Inglês), 12.30 (italiana)
Segundo Domingo de cada mês: visitas guiadas às 12.30H (com musica renascentista ao vivo, marcação
obrigatória) das 15.00H àS 16.00H (sem marcação)
A reserva é necessária para grupos

