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Cálices em simpósios e kômoi ; simpósios e kômoi em cálices:  

 

  

 Ao entender os esquifos e os cálices figurados antigos enquanto formas 

destinadas a beber vinho332, literariamente e iconograficamente incorporadas ao 

kômos, ao simpósio e ao culto dionisíaco333, se faz necessária a consideração do 

sentido que tiveram as figuras suportadas por estes vasos para aqueles que os 

manipularam em tais cerimônias334. 

Os pequenos esquifos, figurados somente no exterior, podem “mostrar” a 

procissão festiva ou o banquete, como talvez se veja no exemplar de Taranto 1920 

apontado mais acima ([73]; linhas 950 e seguintes, figuras 74 e 75 deste capítulo II), 

documentando na pintura do próprio objeto a presença de vasos de tal formato no 

kômos: curioso jogo de “espelhamento”335 que relembraria ao portador a destinação 

presumida do vaso336. 

A já tradicional relação entre esquifos que mostram Linos e Héracles e a peça 

satírica perdida de Acaio, mesmo diante da reconsideração de Frank Brommer337, 

ganharia importância numa interpretação das circunstâncias de uso, pois a 
                                                 
332 Ver nota 9 da Introdução desta tese, p. 3-4. A estas conviria co-relacionar os cântaros, forma 

associada ao culto dionisíaco, sendo um atributo da própria divindade, e os rhýtones (vasos em forma 

de chifre, transliteração do termo grego ρ=υτόν) cuja forma está também destinada ao vinho. 

Boardman (2001) descreve o cântaro como “um cálice tão profundo quanto os esquifos”. Não há 

vasos destes dois formatos atribuídos ao pintor de Pistóxenos. 
333 Ao vinho será atribuída especial importância no ditirambo (celebração dionisíaca) como se lê, por 

exemplo, em Arquíloco (fragmento 77 Diehl; ROCHA PEREIRA 1998, p. 109). 
334 Preocupações que se assemelham àquelas apresentadas por François Lissarrague (1990, p. 7), 

quando considerou o papel dos “corpos” dos vasos para a “‘recepção’ das imagens”.   
335 A analogia entre a pintura e o espelho é conhecida principalmente de Platão (República, X, 596d – 

597a). Mas repercute em textos mais tardios, como os Amores do Pseudo-Luciano aqui citado 

mediante tradução, entre as linhas 855 e 871, p.124-125 deste capítulo II. Contudo, o sentido 

polissêmico das cenas da pintura vascular parece sobrelevar as acusações platônicas de ilusionismo 

e sua consequente oposição entre arte e filosofia. Acerca do estatuto da arte em Platão, ver Grimaldi 

(1985).   
336 Particularmente neste caso, a pintura não seria mais ilusória que o espelho (República, X, 596d – 

e), pois não produziria a réplica de um objeto ausente.  
337 Linhas 903-905 deste capítulo II. 
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irreverência dos dramas deste gênero, e a sua inserção nas celebrações 

dionisíacas338, justificariam beber vinho exibindo a imagem de um assassinato.  

Quando depositados em tumbas, muitos esquifos339, e também muitos cálices 1930 

de figuras vermelhas, ganhavam possivelmente uma segunda significação. Para a 

maioria deles, o novo significado só terá aparecido nas colônias340, talvez decorrente 

de uma destinação também secundária. Nestes casos, a alusão ao tradicional 

banquete fúnebre é uma possibilidade, outra, que não anula a primeira, é a alusão 

ao próprio ritual do simpósio, no qual o sepultado tivera outrora participação 

freqüente. Motivações semelhantes a esta última destinariam também as pinturas 

policromas preservadas nas paredes internas de tumbas de Tarquínia, cuja datação 

se equipara àquelas propostas para os vasos atribuídos ao pintor de Pistóxenos:  

“La décoration des tombes tarquiniennes du Ve siècle 

semble adopter à un moment donné un schéma constant 1940 

dans la composition: on retrouve le banquet sur la paroi 

du fond, des scènes de musique et de danse le long des 

murs latéraux”341. 

Ateneu de Naucratis reuniu em seu diálogo intitulado “Banquete dos 

Sofistas”342 uma grande série de descrições de formas de vaso que se assemelham 

                                                 
338 Ver BROMMER 1944, capítulo 1. As peças satíricas são apontadas na explicação de outras cenas 

que aparentemente não levariam ao riso. Daramberg e Saglio, ao comentar as figuras de Nereu e 

Héracles num fragmento do Louvre (publicado nos Annalli del Instituto romano em 1878) são levados 

a isso pelo mobiliário ali pintado: “on voit Héraclès dans la demeure de Néreus et prêt à mettre en 

pièces meubles et vaisselle, sans doute pour contraindre Néreus à révéler son secret, scène très 

problablement tirée d’un drame satirique” (DAREMBERG; SAGLIO 1877-1919, p. 73).  
339 Dentre os quais, provavelmente os que são atribuídos ao pintor de Pistóxenos e à sua maneira. 
340 No caso do esquifo com suposta cena de kômos [73] a procedência é Taranto, a colônia de 

Esparta no extremo sul da península itálica fundada em 706 (BANDINELLI; GIULIANO 1972). 

Apresentaremos a seguir exemplares de outras colônias gregas na dita Magna Grécia, notadamente 

Locri e Spina. 
341 “A decoração das tumbas tarquinienses do V século parece adotar num certo momento um 

esquema constante na composição: reencontra-se o banquete sobre a parede do fundo, cenas 

musicais e de dança estão ao longo dos muros laterais” (PALLOTINO 1952, p. 67). 
342 Escrito provavelmente sob domínio do imperador Alexandre, o Severo (entre 222 – 235 d.C.). 
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ao κύλιξ (cálice)343 no seu uso principal, ou que foram nomeados κύλιξ em alguma 

de suas incontáveis referências textuais, muitas das quais conhecidas apenas 

mediante as citações de Ateneu. Esta compilação veio a fornecer a maioria dos 

nomes modernos de vasos para beber (ποτήριον)344 e, ao citar Píndaro, permite 

reconhecer os κύλικες atenienses enquanto objetos renomados345, relacionados 1950 

diretamente aos convivas do simpósio e ao “sumo de Dioniso”346: 

“ Ἐν ξυνῷ κεν εἴη συµπόταισίν τε γλυκερὸν καὶ ∆ιωνύσοιο 

καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν Ἀθηναίαισι κέντρον ...”347. 

Tanto quanto a música e a dança348, os cálices de vinho seriam 

indispensáveis à satisfação de todos os que se faziam presentes no simpósio. 

Cálices são vasos menos profundos, embora de boca mais ampla que os 

esquifos. Aqueles que foram atribuídos ao pintor de Pistóxenos ou à sua maneira 

correspondem a três diferentes formas abertas (ver desenhos na figura a seguir), 

dentre as quais a dita “kúlix”, “cálice ático” ou “cálice ateniense” é muito mais 

freqüente que as duas outras. Os três formatos, contudo, são igualmente atenienses 1960 

e se prestavam a um papel semelhante no kômos, no simpósio e noutras 

festividades: são objetos do bebedor de vinho (Οἰνοπότης) e do apaixonado por 

vinho (φίλοινος).  

Cálices favorecem, como nenhum outro formato de potérion, um particular 

arranjo entre a forma modelada e as cenas pintadas. Convém observá-lo: enquanto 

a cena pintada no medalhão interno emerge primeiramente ao bebedor ou à 

bebedora349, à medida que o vinho é consumido (sendo destinada, portanto, à 

                                                 
343 Ateneu, Deipnosofistes, XI, 494 e seguintes. 
344 LETRONNE 1833; RICHTER 1935; COOK 1997.  
345 Assim como os cálices argivos (Ateneu, Deipnosofistes, XI, 480 b). 
346 Também traduzido para “licor de Dioniso”, como fez Lefevre de Villebrune no século XVIII. 
347 “Isto [o canto amável dedicado] será um aumento da doçura, tanto para os convivas, quanto para o 

sumo de Dioniso, e um novo estímulo aos cálices atenienses” (Ateneu, Deipnosofistes, XI, 480c). 
348 Dentre outros documentos, em seu Banquete (II, 1-2), Xenofonte relata que para “divertir” os 

simposiastas fizeram vir um aulete e uma dançarina “daquelas que sabem fazer acrobacias 

admiráveis” (tradução ROCHA PEREIRA 1997, 384).   
349 Marjorie Susan Venit propôs em 1998 que certas cenas pintadas em esquifos parecem destinar 

seu uso às mulheres (VENIT 1998, p. 119 e seguintes), o que possivelmente se estenderia a alguns 
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apreciação de perto, por quem porta o vaso); o exterior é aquilo que os demais 

simposiastas350 ou komastas, e também as hetairai351, observam, a cada vez que o 

portador ou a portadora do cálice o leva à boca.  1970 

 

 

 

 

Os pintores de vasos operavam nos cálices de figuras vermelhas, tanto 

quanto naqueles de figuras negras352, uma evidente mediação entre o bebedor e os 

demais convivas, dando-lhes a ver cenas diferentes no preciso momento em que se 

ingeria a bebida capaz de revelar o éthos, o caráter353.   

                                                                                                                                                         
cálices áticos de figuras vermelhas, posto que há vasos com figuras de mulheres recostadas sobre 

klínai portando cálices atenienses, desnudadas ou quase desnudadas, assim como os figurados 

homens que as acompanham. Um exemplo notável foi atribuído por Beazley a Makron (1963, p. 467, 

n. 119), ver imagens e comentários em Lissarrague (1987, p. 23-25, fig 9); Corpus Vasorum 

Antiquorum Schossmuseum 1, Gotha, p. 54-56, pranchas 43-46.  
350 Dentre os quais estará muitas vezes o simposiarca (aquele que definia as regras do simpósio). 
351 Convencionalmente traduzido por “prostituta”, este termo figura na Neaira de Demóstenes (59, 

122) quando ele classifica as mulheres em três categorias: as hetáirai “para o prazer”, as pallakai 

“para as necessidades diárias do corpo”, e as ginaikés para “nos dar filhos legítimos e guardar o 

nosso lar”.  
352 Os fundos brancos não seriam destinados a beber vinho (Erika Simon in: BOUTER (organizador) 

1885, p. 68), como se verá mais adiante. 
353 Isto segundo textos que, assim como a ode de Píndaro citada por Ateneu, são datados do mesmo 

período dos cálices que aqui consideraremos: Teógnis de Megara (entre VI e V séculos) afirma que 

“é o vinho que mostra o que há no espírito de um homem” (I, 499-500); e Ésquilo (entre VI e V 

séculos) escreveu que “o bronze é o espelho da aparência, o vinho o espelho da alma” (a partir de 

Figura 139: “kúlix”, “kúlix sem pedestal” e “cálice com lábio” em quadro comparativo de 
formas de vasos atenienses publicado por Beth Cohen (COHEN 2006).  Terminologia 
proposta e uso presumido apontados em inglês, abaixo dos desenhos.   
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Há cálices atenienses de figuras negras que foram pintados com grandes 

olhos, górgonas e rostos frontais de Silenos354 no exterior. Vasos como estes 1980 

resultam uma máscara quando seu conteúdo é vertido boca a dentro, como 

demonstrou claramente John Boardman em 2001355. François Lissarrague analisou 

um cálice de figuras negras com grandes olhos e máscara frontal de Sileno pintados 

no exterior356. Este vaso é dotado ainda de outra particularidade: o pé modelado 

com a forma de falo. Tais características deram ao cálice uma aparência 

extraordinária e levaram o estudioso a reconhecer: 

“Il devient alors diffícile de manier un tel objet comme un 

simple récipient; la fonction utilitaire du vase est dépassée 

par l’illusion anatomique qu’il provoque, et en le portant à 

ses lèvres, le buveur est impliqué dans un jeu érotique 1990 

manifeste”357.       

Para todos os efeitos, a qualquer figuração corresponderá uma superação da 

mera “função utilitária” do cálice, e para cada iconografia, talvez para cada 

contraposição de cenas em cada exemplar, haverá um jogo diferente implicado. 

A respeito dos vasos com rostos frontais no exterior, Lissarrague faz a 

seguinte asserção: “o vaso é então, ao mesmo tempo, um recipiente e uma proteção 

                                                                                                                                                         
Ateneu, Deipnosofistes, X, 427 f); mais tarde, Platão insistiu no caráter revelador do vinho em seu 

diálogo as Leis (649d-650b). Ver Lissarrague (1987, p. 12-13).  
354 A terminologia mais tradicional para os acompanhantes de Dionísio em línguas modernas é 

“sátiros”. Aqui optamos pelo termo documentado nos vasos cerâmicos, como reconheceu Edwards: 

The terms require some definition. 'Satyr' I use as synonymous with 'silen' and indicating the male 

figures, sometimes labelled ΣΙΛΗΝΟΣ on vases, having usually a horse's ears and tail or, failing these, 

the hairy pelt which is characteristic of many equine satyrs. 'Nymph' I use for a female figure, clothed 

or not, accompanying satyrs but not having any Dionysiac attribute such as the nebris, pardalis, 

snake, or thyrsos. (…)” (EDWARDS 1960, nota 11). 
355 BOARDMAN 2001, p. 277 (ver especialmente a reconstituição das condições de uso na fig. 307). 
356 Cálice de figuras negras; à maneira do pintor das Lisípidas; aproximadamente 520 a.C. 

(LISSARRAGUE 1987, desenho do exterior na figura 37). 
357 “Seria difícil manipular tal objeto como um simples recipiente; a função utilitária do vaso é 

superada pela ilusão anatômica que ele provoca, e levando-o aos lábios, o bebedor é implicado num 

manifesto jogo erótico” (LISSARRAGUE 1987, p. 56).  
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contra o mau-olhado (mauvais oeil)”358. O pintor de Pistóxenos não pintou cálices 

que apresentassem semelhantes disposições, tampouco fez olhos grandes no 

exterior de seus vasos, mas não parece menos relevante a tentativa de entender 

qual o sentido que as diversas cenas teriam para aqueles que as manipulavam e 2000 

viam manipular enquanto bebiam ou serviam vinho.  

 As cenas de simpósio sobre cálices atribuídos ao pintor de Pistóxenos ou à 

sua maneira constituem uma série pequena, menos diversificada nas composições, 

mais diversificadas nas figuras que participam de cada cena e na cena que a esta se 

contrapõe. 

Apenas um cálice desta atribuição é descrito como suporte de cena de 

simpósio no interior e não no exterior do vaso: um exemplar que esteve à venda 

numa grande galeria de Nova Iorque até o dia 10 de dezembro de 2004359 [42]. 

Neste cálice, e também somente nele, o simpósio pintado no interior não será 

contraposto a nenhuma cena (não se sabe quem foi o atribuidor deste exemplar, e 2010 

ele esteve ausente das listas beazleyanas e de seus adendos360).  

Dois dos cálices de figuras vermelhas com cenas de simpósio “à maneira do 

pintor de Pistóxenos” resguardam entre si algumas semelhanças: um deles é 

fragmentário, e ambos, ao menos parcialmente, preservaram seis figuras masculinas 

no exterior, com o dorso desnudado, recostadas a almofadas listradas, portando 

cálices, liras361 e cajados362. Os simposiastas dispostos em grupos de três, têm ao 

centro do espaço entre as asas do cálice um homem barbado que se cerca de dois 

efebos. Acima das figuras há cestos de diferentes formatos e também uma sorte de 

aro ou anel suspenso (fotografias do exterior destes vasos nas figuras a seguir). Em 

                                                 
358 LISSARRAGUE 1987, p. 57. 
359 Data de sua publicação no catálogo de vendas da galeria (ver bibliografia da ficha [42] do corpus 

documental desta tese). Talvez ainda lá esteja (o sítio eletrônico da galeria ainda o anuncia). 
360 A atribuição e as únicas fotografias deste exemplar teriam sido publicadas nos catálogos de 

vendas da galeria, publicados em 1996 e 2004 (de acordo com o registro dos Arquivos Beazley na 

internet). Sem ter lido estas publicações, careço de maiores informações. 
361 Também um aulo (flauta dupla) sendo tocado no exemplar que se encontra no Louvre. 
362 Os cajados, junto aos figurados barbados, só compõem a cena do cálice do Louvre de Paris 

(inventário CP 11229).  
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uma destas cenas (Louvre, inventário CP11229), os instrumentos estão sendo 2020 

executados.  

 

 

 
A posição das mãos de alguns dos figurados em cenas de simpósio, ou o 

modo como seguram seus cálices, foram entendidos como sendo o “gesto do 

kóttabos”363. Kóttabos era um jogo que tinha lugar no simpósio, entre amantes, 

acerca do qual a principal fonte literária é também Ateneu364. O movimento ou o 

                                                 
363 VICKERS 1974; LISSARRAGUE 1987, p. 79-82. 
364 Ateneu, Deipnosofistes, XI, 487d-e; XV, 667e. Há fontes escritas deste jogo com datação mais 

próxima da apontada nos cálices aqui descritos. Uma delas é A Paz de Aristófanes (1244), outra, a 

inscrição κοτ[τ]αβος num cálice de figuras vermelhas atribuído a Apollodoros por inscrição, datado de 

490 a.C. (LISSARRAGUE 1987, p. 78-79, fig. 68; Vickers 1978, p. 16, figura 17).  Acerca do jogo do 

Figura 140 (1...), 141 (2...), 142 (3...), 143 (4...): fotografias do cálice de figuras vermelhas 
fragmentário número 96.18.143 e dos fragmentos 2240 e 2849 do Museu Allard Pierson de 
Amsterdã. Simpósio. Os fragmentos do museu holandês medem máximos  5,7 e  4 cm.    
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“gesto” pode ser descrito a partir de testemunhos figurativos, como fez Michael 2030 

Vickers, ao apontar uma das figuras pintadas na Tumba del Tuffatore em Péstum: “o 

dedo do jogador é inserido na alça e a está tocando livremente no momento (…)”365. 

Numa das cenas de simpósio atribuídas “à maneira do pintor de Pistóxenos” 

(figuras 140 e 141), um dos figurados estaria jogando o “kóttabos”366.  

 

 
                                                                                                                                                         
kóttabos um estudo parece ser especialmente relevante: SPARKES, B.A. "Kottabos, an Athenian 

after-dinner game," Archaeology xiii (I960), p.  202-207 (citado tanto por  Lissarrague (1987), quanto 

por Vickers (1974)); ver também REGIS 2009, p. 109 e seguintes. 
365 “The player’s finger is inserted into the handle and is touching freely at the moment (…)” (VICKERS 

1974) 
366 HEMELRIJK 1988, p. 106. 

Figuras 144 e 145: fotografia de 
vista e de pormenor do exterior do 
cálice de figuras vermelhas 
CP11229, Museu do Louvre, Paris 
(Beazley Archive, vaso número 
211384). Simpósio. Aulo e lira 
sendo tocados. Medidas não 
publicadas. 
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O exemplar bem preservado do museu do Louvre [54] é procedente de Mirina 

na Eólida, e sua comparação com o cálice fragmentário reunido no Museu 

Metropolitano de Nova Iorque [45] foi sugerida pelo próprio Beazley367. Dois 

fragmentos deste último teriam sido adquiridos por seu primeiro colecionador em 2040 

Cività Castellana, no Lácio, o que não será suficiente para conjecturar acerca da 

dispersão do cálice na Antigüidade.     

A julgar pelas fotografias publicadas, as semelhanças entre as pinturas dos 

exteriores são notáveis (figuras 140 a 143 e 144, com pormenor em 145), os 

interiores, por sua vez, trazem cenas com temas diversos: foi interpretada a imagem 

de um komásta no interior do cálice fragmentário do Museu Metropolitano368, 

enquanto o exemplar do Louvre mostra um figurado emantado imberbe portando 

estrigilo (instrumento metálico para raspar o óleo e a sujeira do corpo369). Ele se 

aproxima de um altar aceso (parcialmente figurado), enquanto deixa para trás um 

marco com caneluras (ver a figura a seguir). 2050 

Segundo Beazley, “um pilar canelado (...) indica a palestra”370 (palaístra), local 

de preparação dos atletas para os jogos (’agonía) 371. O estrigilo, objeto metálico que 

se preservou em muitas tumbas372 com o característico formato aqui figurado, está 

também associado à agonística: 

                                                 
367 “With New York 96.18.143 (p. 863 no. 3) compare the cup Louvre C 11229, from Myrna” 

(BEAZLEY 1963, p. 865). 
368 HEMELRIJK 1988, p. 106. 
369 “Scraper” (BOTHMER 1984, p. 10); “instrument used by athletes for scraping themselves” 

(RICHTER, 1907, p. 20).    
370 “The pluted pillar (on the right) indicates the palaestra” (BEAZLEY 1951, p. 8). A respeito da 

figuração de um cálice de figures vermelhas do Pintor de Triptólemos. 
371 Embora seja considerada “uma parte do ginásio”, por ser a mais importante, acabou sendo um 

sinônimo deste local (DAREMBERG; SAGLIO, 1877-1919, p. 1685). A palestra “compreende 

necessariamente um vestiário, uma fonte ou uma pia lustral, um depósito de óleo, uma arena 

saibrosa (χονίστρα), um depósito para o material dos outros jogos [além da luta], bolas, discos, 

dardos, alvos, halteres, cordas, tochas, etc.” (“Il comprenait forcément un vestiaire, une fontaine ou un 

bassin, un magasin à huile, une arène sablée (χονίστρα), un dépôt pour le matériel des autres jeux, 

ballons, disques, javelots, cibles, halteres, cordes, torches, etc.”). 
372 Exemplos em BOTHMER 1984, p. 10, fig. 82 (prata, datado entre o quarto e o terceiro séculos 

a.C.); BOARDMAN 1976, p. 192, figura 4, prancha 4 (bronze, sem datação).  



 197 

“The usual Classical strigil is an elaborate affair of bronze 

with a curved hollow blade and shaped handle. It was 

used to scrape oil and dirt from an athlete's skin, a regular 

piece of palaestra equipment, and regarded as a 

peculiarly personal possession, like a man's favourite pipe 

or razor. On several Archaic and a few Classical 2060 

gravestones the dead is characterised as an athlete with 

strigil and oil bottle, and strigils are very common offerings 

in Classical graves all over Greece”373.  

   O figurado do interior do cálice do Louvre (inventário CP11229) foi traçado 

com uma rigidez incomum às figuras do pintor de Pistóxenos374, como se pode 

observar na escassez de pormenores anatômicos e no aspecto retilíneo das pregas 

e da barra do manto (cotejar figura 146 à emantada figura de Héracles no esquifo do 

museu de Schwerin, figuras 25 do capítulo I e 48 do capítulo II). Tamanha rigidez 

não se repetiu nas sinuosas figuras do simpósio pintado no exterior e talvez esteja 

entre as motivações para atribuir o vaso à maneira e não ao próprio pintor.  2070 

Tal figurado é possivelmente um atleta (αzγωνιστής), o que se pode dizer 

apesar dele não ter sido pintado em nenhuma ação ginástica. A cena rememoraria 

                                                 
373 “O estrigilo clássico usual é uma coisa feita de bronze com uma lâmina oca curvada e um punho 

moldado. Era usado para raspar o óleo e a sujeira da pele de um atleta, uma peça regular do 

equipamento da palestra, e considerado como um peculiar objeto de posse pessoal, como a flauto 

favorita de um homem ou a navalha. Em diversas tumbas de pedra arcaicas e em algumas clássicas, 

os mortos são caracterizados como um atleta com o estrigilo e o frasco de óleo, e os estrigilos são 

muito comumente ofertados em sepulturas clássicas ao longo de toda a Grécia” (BOARDMAN 1971, 

p. 136). O autor acrescenta que referências ao uso de estrigilo não são conhecidas antes de meados 

do V século a.C. e que as “representações” deste utensílio não são anteriores ao segundo quarto do 

sexto século a.C. (BOARDMAN, opus citatum). Noutra publicação (BOARDMAN 1976, p. 192), o 

mesmo autor considera o uso de óleo sobre o corpo e de estrigilo por parte de outros, além dos 

atletas, que estivessem envolvidos em “trabalhos energéticos”, inclusive mulheres. Será importante 

perceber que nem todo estrigilo foi forjado em bronze. 
374 A atribuição “à maneira” e não ao próprio pintor talvez se deva mais ao figurado do interior do 

cálice que às seis figuras do exterior.  
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um ritual muito diferente do simpósio que se vê no exterior do mesmo vaso375, mas 

talvez se relacione a esta cena em sua evidente religiosidade. Assim como às 

provas agonísticas, ao simpósio eram reservados locais nas proximidades dos 

santuários376, os atos do simpósio são ritualísticos, e comportam inclusive a libação: 

“Il faut prendre en sérieux ce terme de “rituel”. Le 

symposion est un rituel social, au sens large, en ce qu’il 

est constitué d’une série d’actes fortement codifiés et 

programmés à l’avance dans leur déroulement. Mais, plus 2080 

strictement, il comporte un aspect rituel, proprement 

religieux, dans la consécration aux dieux d’une part du vin 

consommé, ce que le Grec appelle “libation”. La libation 

est une offrande liquide, faite à un ou plusiers dieux. Le 

circonstances en sont extrêmement variées: elle marque 

le début ou la fin d’un acte – départ, retour – et peut 

s’insérer dans des ensembles rituels complexes – 

sacrifice, prière, consécration – dont elle n’est alors qu’un 

élément. Dans le cadre du symposion, la libation constitue 

l’acte préliminaire à la consommation d’un cratère de vin 2090 

mélangé”377. 

                                                 
375 A contraposição de temáticas diferentes nas faces interna e externa dos cálices atribuídos ao 

pintor de Pistóxenos será um expediente relativamente recorrente, como procuro mostrar a seguir. 

Um cálice que se encontra em Easton, nos Estados Unidos da América, apresenta no interior um 

jovem emantado ao lado de uma pia lustral e abaixo da inscrição “ho país kalós” (“o rapaz é belo”), 

enquanto o exterior mostra Silenos e Mênades [24]. O entendimento desta oposição é tão difícil 

quanto o daquela vista no cálice do Louvre.  
376 Nove salas de simpósio com onze camas cada foram encontradas num pórtico contíguo ao 

Santuário de Ártemis em Brauron (apud LISSARRAGUE 1987, p. 23-24, palnta baixa na fig. 8).  
377 “É necessário levar a sério o termo “ritual”. O simpósio é um ritual social, em sentido amplo, 

naquilo em que é constituído de uma série de atos fortemente codificados e programados do seu 

desenrolar. Mas, mais estritamente, comporta um aspecto ritual, corretamente religioso, na 

consagração aos deuses de uma parte do vinho consumido, que o grego chama “libação”. A libação é 

uma oferenda líquida, feita a um ou a muitos deuses. As circunstâncias são extremamente variadas: 

marca o início ou o fim de um ato - partida, regresso - e pode inserir-se em rituais conjuntos 

complexos - sacrifício, oração, consagração - da qual não será então mais que um elemento. No 
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Outro aspecto que distingue o cálice fragmentário do Museu Metropolitano de 

Nova Iorque (inventário 96.18.143) dos demais é a história das atribuições a ele 

conferidas, possivelmente uma das mais explícitas documentações da dificuldade 

encontrada na dissociação entre as “obras” do pintor de Pentesiléia e do pintor de 

Pistóxenos. 2100 

Em 1988, J.M. Hemelrijk publicou o volume do Corpus Vasorum Antiquorum 

do museu Allard Pierson da Universidade de Amsterdã. Neste volume decidiu fazer 

incluir referências a dois fragmentos que já não pertenciam àquele museu 

universitário. Adquiridos em 1934 de um colecionador particular de Haia, os 

fragmentos de cálice chegaram aos Países Baixos em 1922, após passarem pelas 

                                                                                                                                                         
âmbito do simpósio, a libação constitui o ato preliminar ao consumo de uma cratera de vinho 

misturada” (LISSARRAGUE 1987, p. 30-31). 

Figura 146: desenho do interior do cálice de figuras vermelhas CP11229, Museu do Louvre, 
Paris (a partir de fotografia do Beazley Archive, vaso número 211384). Homem imberbe 
porta estrigilo entre marco e altar. Medidas não publicadas. 
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mãos de dois colecionadores alemães378. Beazley atribuiu um destes fragmentos 

(número 2240) ao ateliê (workshop) do Pintor de Pentesiléia379. Nos anos 1970 

(após a morte de Beazley), Dyfri Williams, ceramólogo inglês responsável por 

justificativas e revisões para vasos já atribuídos380, “corrigiu” esta atribuição ao 

descobrir que os fragmentos que foram parar em Amsterdã remontavam um cálice 2110 

fragmentário do Museu Metropolitano de Nova Iorque. Um acordo entre os museus 

efetivado em 1978 reajustou os fragmentos ao cálice “indefinidamente”381.  

O cálice fragmentário que se encontra em Nova Iorque havia sido atribuído à 

maneira do pintor de Pistóxenos pelo próprio Beazley382 que, embora fosse famoso 

por reunir fragmentos de um mesmo vaso dispersos em diferentes coleções383, não 

veio a perceber que atribuíra fragmentos de uma mesma peça à “maneira” de 

pintores diferentes.  

Williams e Hemelrijk mantiveram para o conjunto a designação “à maneira do 

pintor de Pistóxenos”, procurando fazer à atribuição o mesmo que os museus de 

Amsterdã e Nova Iorque fizeram aos fragmentos.  2120 

 

 

 

                                                 
378 Coleção Scheurleer de Haia; coleções Arndt e Hauser de Munique (apud HEMELRIJK 1988, p. 

106). 
379 BEAZLEY 1963, p. 868, número 50.  
380 Ver sobretudo o volume do Corpus Vasorum Antiquorum  do Museu Britânico (WILLIAMS 1993) e 

o texto sobre Eufrônios, seus companheiros e seguidores (WILLIAMS 1992). 
381 HEMELRIJK 1988, p. 106. Em troca o museu holandês recebeu fragmentos de cerâmica (sherds) 

de Clazômenas na Jônia. 
382 BEAZLEY 1963, p. 863, número 3. 
383 Ver comentários na introdução desta tese, linha 170 e seguintes, p. 10.  
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O simpósio dionisíaco, Silenos e Mênades em cálices de figuras vermelhas:  

 

 

Cenas de convivas recostados, portando vasos de beber têm outros quatro 

exemplos no conjunto da “obra” do pintor de Pistóxenos. Um deles, muito 

fragmentado, contraposto a uma cena de execução musical pintada sobre o fundo 

branco do interior [12], é o único que apresentaria a figuração do mobiliário habitual 2130 

do simpósio (mesas baixas, klínai (“camas de refeição”), cestos)384. Os demais 

apresentam no interior a figura de um dos participantes habituais do culto orgiástico 

de Dionísio: Silenos e Mênades385.  

Em um destes casos, as divinas figuras de Dioniso e Hermes tomam parte no 

banquete [26]. Os deuses são servidos por Silenos no exterior, enquanto o interior 

mostra a figura de uma Mênade com seus atributos mais comuns: o tirso (bastão 

com a extremidade enfeitada de pâmpanos) e a serpente (ver figura 147).  

Em nenhum destes três cálices, tais cenas foram contrapostas a qualquer 

outra temática. Possivelmente procedentes de três sítios distantes entre si386, os três 

cálices nos chegam em estados de conservação bastante diferentes: 2140 

Em Corinto foram encontrados os fragmentos de um mesmo cálice que 

preservam no lado externo as figuras de dois Silenos e de uma Mênade recostados, 

portando vasos de beber; no interior haveria apenas a figura de um Sileno [21]387;  

                                                 
384 Beazley comparou este cálice ao pintor de Busanquet (apud Beazley Archive, vaso número 3888). 
385 DAREMBERG; SAGLIO, 1877-1919, p. 229-231. Para documentação literária dos cultos 

dionisíacos e de seus participantes, ver, sobretudo, As Bacantes de Eurípides, (465-490; 660- 713); e 

os tardios Imagens de Filóstrato (I,  15, 19); e Metamorfoses de Ovídio (III, 310-315). Descrições 

sumárias dos Silenos e das Mênades podem ser lidas em EDWARDS 1960 (ver nota 347 acima); e 

AGHION; BARBILLON; LISSARRAGUE 1996, p. 62-65;  262-264.   
386 O fragmento do museu de Viena que remonta parcialmente o cálice fragmentário de Leipzig 

(inventário T532; “Viena 3708”) [77] foi adquirido em Florença no ano de 1893, mas sua precisa 

procedência permanecerá desconhecida.  
387 Não levantamos publicações deste exemplar. Foi solicitada a autorização do Museu Arqueológico 

de Corinto para analisá-lo diretamente. Infelizmente, a instituição não pôde permitir tal análise em 

agosto de 2006. Numa das vitrines do Museu de Corinto são expostos fragmentos reunidos com a 

figura de um Sileno bebendo de um ríton (exterior, uma das asas preservada). A legenda indica que 

se trata de um vaso do “Altamura painter” (“C33-129”), aparentemente, este é o cálice do pintor de 
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Pistóxenos (“C33-140”, erroneamente indicado na legenda de um aríbalo que se encontra na mesma 

vitrine). Agradeço muito a autorização deste museu para estudar o cálice fragmentário “C64.69” [22].   

Figuras 147 (1), 148 (2), 149 (3): reprodução da prancha 31 do Corpus Vasorum Antiquorum 
Ferrara, Museo Nazionale I. Fotografias de vista do interior e pormenores do exterior do 
cálice de figuras vermelhas número 3206 do Museo Nazionale. Mênade correndo no interior; 
Dioniso e Hermes recostados, servidos por Silenos no exterior. 24,5 cm de diâmetro. 
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O cálice que reúne um fragmento do Museu de História da Arte de Viena aos 

fragmentos do Museu de Antiguidades Universitário de Leipzig [77] apresenta 

muitas lacunas e fraturas (ver tal remontagem no pormenor da figura 150, a seguir). 2150 

O simpósio é compartilhado por Silenos e Mênades, há também uma ânfora de 

ponta (pintada abaixo de uma das asas). A Mênade pintada no interior deste vaso 

difere daquela que se pode ver no cálice de Ferrara, principalmente porque se curva 

com uma fíala, fazendo uma libação;  

O cálice com o banquete de Hermes e Dioniso é, dentre os três, o que melhor 

se preservou. Provém da necrópole de valle Trebba em Spina, Itália388, e é o único 

vaso atribuído ao pintor de Pistóxenos reconhecidamente procedente daquela 

localidade389. Talvez a introdução das divindades tivesse sido motivada por uma 

encomenda, pois na mesma necrópole foram encontrados muitos vasos de 

diferentes formatos com cenas dionisíacas, estes são atribuídos principalmente ao 2160 

“pintor de Altamura”, reconhecido pelo interesse em figurar “divindades em 

colóquio”: 

“Nella prima fase del pittore dei Niobidi, che comumente di 

denomina del pittore di Altamura, si rivela un interesse per 

scene raffiguranti divinità a colloquio, ma senza che si 

possa documentare un’ispirazione direttamente desunta 

dalla grande pittura parietale: i cratere a volute, a calice, 

gli stamnoi, l’oinochoe attribuiti al pittore di Altamura, 

trovati a Felsina, presentano le solite divinità od eroi 

(Zeus, Atena, Eracle e Busiride, Dioniso); quelli di Spina 2170 

invece hanno miti dionisiaci (Dioniso fanciullo presso le 

Ninfe di Nysa, Dioniso ed Oinopion); ma molte di queste 

                                                 
388 Escavada entre 1922 e 1935, a necrópole apresentou 1213 tumbas com diversos ritos de 

sepultamento (ALFIERI 1959, p. 26). Não pudemos reconhecer na bibliografia acerca desta necrópole 

qual seria a tumba donde provém o exemplar atribuído ao pintor de Pistóxenos.  
389 Ver quadro publicado por ARIAS (1959, p. 71). Em Spina os cálices são muito escassos (ARIAS 

1959, p. 67). 
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scene sono chiaramente ispirate, come si potrebbe 

dimostrare in altra sede, allá tradizione letteraria” 390. 

Embora os simpósios dionisíacos atribuídos ao pintor de Pistóxenos guardem 

semelhanças de composição391, os Silenos e as Mênades neles pintados não 

correspondem a nenhum traçado copioso, não há para estes personagens nenhuma 

“formulação” aparente. Quando cotejamos o Sileno de barba hirsuta pintado no 

cálice remontado em Leipzig (figura 150), com figuras de Silenos no cálice 

encontrado em Spina (pormenores nas figuras 151, 152 e 153), dificilmente 2180 

apontaremos alguma semelhança de pormenor. Os Silenos de um mesmo vaso 

parecem não compartilhar mais que o traçado das orelhas e da cauda.  

O conjunto dos cálices atribuídos ao pintor de Pistóxenos ou à sua maneira 

compreende uma grande diversidade de cenas nas quais Silenos e Mênades são 

figurados. Em alguns destes casos, a repetição de cenas de tais figuras no interior e 

no exterior parece banalizar a destinação do exemplar, enquanto pode exemplificar 

mudanças figurativas ocorridas na época, como a introdução da pele de felino 

(pintalgada) dentre os atributos de cenas dionisíacas: 

“Figures appear wearing the nebris, or fawnskin, over their 

robe and carrying snakes in their hands. Nymphs have 2190 

appeared sufficiently often before this for the change to be 

quite striking, and though in black-figure the nebris is not 

entirely confined to Dionysiac scenes' its appearance 

together with that of snakes, common in later Dionysiac 
                                                 
390 “Na primeira fase do pintor dos Nióbidas, comumente denominada do pintor de Altamura, se revela 

um interesse por cenas figurando divindades em colóquio., mas sem que se possa documentar uma 

inspiração despegada diretamente da pintura parietal: as crateras com volutas e em cálice, os 

estanos, as enócoas atribuídas ao pintor de Altamura, encontradas em Felsina apresentam uma só 

divindade ou herói (Zeus, Atena, Héracles e Busírides, Dioniso); aqueles de Spina, ao invés disso têm 

mitos dionisíacos (Dioniso jovem perto das ninfas de Nisa, Dioniso e Oinópion); as muitas destas 

cenas são claramente inspiradas na tradição literária, como se poderia demonstrar em outro local” 

(ARIAS 1959, p. 67). 
391 Os convivas são postos sobre a linha horizontal de base, recostados a almofadas, dispensando a 

figuração de mesas e klínai; há o que parecem ser folhas grandes de videira suspensas 

(características também das cenas de simpósio sem relação perceptível com o culto dionisíaco 

atribuídas “à maneira” e não ao próprio pintor).  
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scenes but rare elsewhere, must have some significance. 

From this time down to the introduction of the red-figure 

technique these attributes are quite common, and a little 

later the pardalis or panther-skin, which is rather rare in 

black-figure, is first shown”392.  

 2200 

 

     

 

 

                                                 
392 “As figuras aparecem vestindo o nebris, ou a pele de fulvo, sobre sua veste e carregando 

serpentes em suas mãos. As ninfas pareceram tão frequentemente antes disto que a mudança torna-

se completamente impressionantes, e persistentes nas figuras negras os nebris não têm sua aparição 

inteiramente confinada às cenas dionisíacas junto com as serpentes, como veio a ser comum em 

cenas dionisíacas mais tardias, embora raro em outra parte, o que deve ter algum significado. Neste 

tempo anterior à introdução da técnica de figuras vermelhas, tais atributos são completamente 

comuns, e um pouco mais tarde os pardalis ou a pele de pantera, que era até então raro nas figuras 

negras, foram apresentados pela primeira vez” (EDWARDS 1960, p. 80-81). 

Figura 150: fotografia de pormenor do cálice fragmentário T532 do Antikenmuseum da 
Universidade de Leipzig reunido ao fragmento 3708 do Kunsthistorisches Museum de Viena. 
Sileno e Mênade em simpósio (Corpus Vasorum Antiquorum WIEN, Kunsthistorisches 
Museum 1, figura 2, página 22. 
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Em alguns dos cálices desta atribuição, a figura solitária de um Sileno exibe 

uma pele pintalgada de felino no medalhão interno393. Um destes exemplares foi 

                                                 
393 Mainz, Johannes Gutemberg Universitat: 104 [40]; Baltimore (MD), John Hopkins University, s/n.; 

Florença, Museo Archeologico Etrusco: 16B42, 17B47 [30, “VIDI”]. A “pele púrpura” do interior de um 

Figuras  151, 152, 153: pormenores  de 
fotografias do exterior do cálice de 
figuras vermelhas número 3206 do 
Museu Nacional Arqueológico de 
Ferrara (a partir da prancha 31 do 
Corpus Vasorum Antiquorum Ferrara, 
Museo Nazionale I, figuras 2 e 3). 
Silenos. 
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identificado por Beazley a partir de fragmentos que permanecem sob a guarda de 

instituições diferentes. A maior parte pertence à coleção Robinson de Baltimore, 2210 

incorporada à Universidade John Hopkins nos Estados Unidos da América (figuras 

154 e 155) [30]. Dois fragmentos permanecem separados (VIDI), mostram partes de 

figuras do exterior, foram adquiridos pelo Museu Arqueológico Etrusco de Florença 

no século XIX394 e publicados pelo próprio atribuidor395 em seu volume acerca da 

coleção fragmentária do Marquês de Campana em Florença.  

A despeito do lamentável estado de conservação do exemplar, não há 

dúvidas de que a contraposição das cenas pintadas repete a figuração dos 

participantes do culto dionisíaco. A atribuição, por sua vez, permaneceu imprecisa, 

tendo sido indicado como um vaso “das proximidades do Pintor de Pistóxenos” no 

Corpus Vasorum de Baltimore396 e, por isso, “à maneira” do pintor.  2220 

Durante a análise direta dos fragmentos deste cálice que permanecem em 

Florença (figuras 156 e 157)397, foi possível perceber alguns poucos traços de 

esboço (indicados em vermelho nas figuras 158 e 159) que talvez permitam apontar 

uma característica importante do modus operandi do pintor.  

O fragmento maior mede máximos 11 cm e preservou parte das figuras 

afrontadas de um Sileno e de uma figura emantada (Mênade?), com um ríton 

suspenso entre eles. Apenas o profundo esboço inciso da mão do Sileno e um dos 

traços do manto não parecem ter sido cobertos de pintura. Os demais só são 

visíveis porque houve descamamento das finas linhas de verniz negro (ver figura 

158). 2230 

                                                                                                                                                         
exemplar que se encontra no British Museum (inventário 95.1-5.3) [35], talvez seja uma variante do 

mesmo motivo. A pele purpúrea é também descrita dentre os atributos do Sileno pintado no exterior 

do cálice CA2952 do Louvre [52], mas neste caso a cena contraposta (um jovem citaredo) não 

remete ao culto dionisíaco, senão indiretamente. 
394 Ver linhas 248 a 251 do capítulo I desta tese. 
395 BEAZLEY 1933, números 42 e 47. 
396 “In the neighbourhood of the Pistoxenos Painter” (a partir de BEAZLEY 1931, pl. XVI, no. 42; 

ROBINSON 1937, p. 21). 
397 Agradeço muitíssimo o empenho dos Drs. Anna Maria Espósito e Giandomenico de Tommaso, e 

também da senhora Campini Gabriella, sem os quais não me seria possível considerar aqui este e os 

demais materiais desta importante coleção.  
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O menor dos fragmentos, por outro lado, não parece ter perdido tanto verniz. 

A pintura das nádegas não foi interrompida e os traços da cauda acompanham o 

contorno da figura, não o seu prolongamento gravado (figura 159).  

 

 

 

 

Neste pequeno fragmento podemos ver alguns outros esboços incisos. Eles 

corresponderiam ao prolongamento da cauda até o glúteo, e também ao traçado das 

costelas, da crista ilíaca e do sulco medial dorsal398 (este, em traços paralelos).  2240 

                                                 
398 Terminologia adotada em SOBBOTA 2000; DALLEY; MOORE, 2001. O uso de termos clínico 

como “medial” e “posterior” em estudos atributivos e de história das artes é justificado por Donna 

Kurtz. Ela utiliza a terminologia clínica porque se trata de uma “linguagem universalmente aceita, com 

a qual o leigo tem acesso através de livros de referência acessíveis, e porque Beazley, e Richter, 

aplicaram-na há muitos anos, seletivamente, algumas vezes sem acuidade, e frequentemente em 

termos que não tardariam a cair em desuso” (KURTZ 1983, p. 18).     

Figuras 154 e 155: fotografias do interior e do exterior do cálice de figuras vermelhas 
fragmentário da Universidade John Hopkins em Baltimore, sem número (Corpus 
Vasorum Antiquorum Baltimore- Coleção Robinson, II, prancha XX, figuras 1a e 1b). 
Sileno no interior; Silenos e Mênades no exterior. Diâmetro estimado em 25 cm. 
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 2250 

Tantos pormenores anatômicos não deixam dúvida de que o pintor tinha 

conhecimento daquilo que veio a ser chamado de “anatomia de superfície”399, algo 

que para algumas produções artísticas modernas, bem como para a peritagem de 

obra de arte, foi muitas vezes transmutado em exaustivos échorchés (desenhos do 

corpo humano sem a pele)400 como aqueles propostos por Donna Kurtz para as 
                                                 
399 SOBBOTA 2000; DALLEY; MOORE, 2001. Acerca da repercussão da anatomia e da cirurgia na 

pintura de vasos Ática, no início do século V a.C., ver Yalouris (1995, p. 24 e seguintes). 
400 Bons exemplos podem ser vistos já nos manuscritos de Leonardo da Vinci (o que mostra mais 

uma vez o possível anacronismo de inspiração renascentista presente em muitos dos pressupostos 

Figuras 156, 157, 158 e 159: fotografias e desenhos de fragmentos de cálice. Museu 
Arqueológico Etrusco de Florença, números 151431 (17B.47) e idem (16B. 42). Em vermelho, 
linhas incisas de esboço. Exterior (mesmo exemplar da coleção Robinson de Baltimore; 
figuras 154 e 155). Silenos e figura emantada (Mênade?), ríton. 11 e 7,8 cm de medidas 
máximas. 
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figuras do pintor de Berlim401. O pintor do Sileno visto no fragmento do museu de 

Florença, entretanto, parece proceder de modo seletivo, não sistemático ou didático, 

ao esboçar em suas figuras a localização de certos músculos, tendões e ossos. 

Ele teria esboçado pormenores anatômicos, mesmo quando não faria uso 

deles na pintura final; sua figura terá sido então concebida a partir do arranjo destes 2260 

pormenores, com interesse em sua articulação, proporção e organização. Não 

necessariamente a partir de um sistema anatômico descritivo ou de dissecação.  

Os Silenos, por serem figurados desnudos e não raramente em contorções ou 

“passos de dança”402, recebiam possivelmente alguma especial atenção do pintor 

nas elaborações anatômicas. Três fragmentos de um cálice com lábio proveniente 

de Locri Epzephyrii mostram uma inusitada cena na qual um Sileno se espanta 

diante de um arqueiro em vestes de hoplita que lhe faz mira403 [63, VIDI]. O pouco 

da pintura que nos resta mostra o cuidado no desenho da musculatura peitoral 

(figura 160), bem como da pélvis e da linha alba (figura 161). A análise dos esboços 

incisos revela mais: linhas paralelas sobre as coxas e uma pequena marcação da 2270 

paleta do joelho, além de outras marcas que não coincidem com a pintura (figura 

162).  

Linhas paralelas sobre as coxas foram descritas por Donna Kurtz para o 

pintor de Berlim404 e são muito comuns na pintura vascular de figuras vermelhas, 

mesmo para pintores da geração anterior. O que talvez não seja tão evidente é a 

observação de que o artista produzia estas linhas mesmo quando elas não seriam 

aproveitadas na pintura final.  
                                                                                                                                                         
de Beazley e de seus seguidores), mas também em manuais de arte dos séculos XVII ao XIX, como 

os publicados por Gérard Audran (1683) e  P.-N. Gerdy (1829).  
401 KURTZ 1983, fig 6 e 8, para figuras dos vasos inventariados com os números 2160 e 500, em 

Berlin e Würburg, respectivamente. 
402 ROBINSON 1937, p. 20. 
403 A cauda de um outro Sileno é visível à extrema direita da cena e um objeto retilíneo demarca o 

limite esquerdo do que se vê (lança? Cajado? Cetro? Provavelmente a primeira dessas 

possibilidades). Tais vestígios fazem supor uma cena de combate opondo gregos e Silenos ou de 

massacre de Silenos, ambas difíceis de documentar.  
404 Lateral furrow of the thigh (KURTZ 1983, p. 28). A autora se refere também às extremidades da 

coxa, mencionando o “greather trochanter of the femur” e o “condyles of the femur”, entre outras 

particularidades (p. 28-30) 
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O delineamento destes pormenores parece ser parte do processo de 

figuração e, portanto, algo que está profundamente relacionado com o que se 

pudesse vir a chamar de “individualidade artística”.  2280 

 

 

 
Figuras 160 e 161: fotografias de fragmentos de cálice com lábio do Museu Nacional 
Arqueológico de Reggio Calabria, número 12. 827 (VI 33c). Exterior. Arqueiro e Sileno. Há 
vestígios de uma lança ou cajado na extremidade esquerda dos fragmentos e de uma cauda 
de Sileno à esquerda. A medida máxima dos fragmentos reunidos não supera 15, 5 cm. 
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Figura 163: pormenor de 
fotografia dos fragmentos 
de cálice número 12. 827 
do Museu Arqueológico de 
Reggio Calabria. 

Figura 162: desenhos dos fragmentos de cálice com lábio do Museu Nacional Arqueológico 
de Reggio Calabria, número 12. 827 (VI 33c). Exterior. Arqueiro e silenós. Em vermelho, 
linhas incisas de esboço. Medida máxima dos fragmentos reunidos: 15, 5 cm. 
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Os tornozelos do Sileno dos fragmentos de Reggio Calabria não apresentam 2290 

pintura ou esboço dos maléolos, seus pés sequer tiveram os dedos traçados em 

finas pinceladas, como é habitual noutros exemplares de mesma atribuição. 

Entretanto, nos pés do arqueiro pintado na mesma cena (pormenor na figura 163, 

acima), tais pormenores foram feitos de modo muito semelhante ao que se vê no 

disco duplo do Museu Nacional grego (figuras 83 e 84; pormenor na figura 91) ou na 

figura de Héracles no esquifo do museu de Schwerin (pormenor na figura 51). 
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Palestritas em cálices de figuras vermelhas: 

 

Além dos Silenos, outros figurados cuja anatomia, igualmente desnudada, 

parece ter recebido semelhante atenção do pintor são jovens atletas na palestra 2300 

(palestritas).  

Exceção feita àquele que vemos se dirigindo ao altar no medalhão interno do 

cálice oriundo da Eólida (figura 146 deste capítulo II)405, os figurados palestritas 

atribuídos ao pintor de Pistóxenos406 foram pintados desnudos, o que os distingue 

dos “juizes” e “treinadores”407, emantados e apoiados em cajados, nas mesmas 

cenas.  

Uma particularidade importante da peritagem desta série de cálices é o fato 

de que Beazley atribuiu apenas um deles, o exemplar de procedência desconhecida 

do Antikensammlung de Berlim, inventariado com o número 1960.2 [10] (figuras 164 

a 166).  2310 

Tal exemplar é semelhante ao cálice de mesma atribuição que se encontra 

em Basel (o mesmo que até 1986 esteve na galeria Nefer de Zurique408) [8]: ambos 

apresentam marcos canelados (térma, onde os corredores dão a volta409) tanto na 

                                                 
405 Talvez também a um dos figurados do cálice que se encontra no mercado nova-iorquino de 

antiguidades (galeria Sotheby’s) [46], e ao figurado do interior do cálice que se encontra na coleção 

Williams de Easton [24]. 
406 Basel, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, 1441 [8]; Berlim, Antikensammlung, 1960.2. [10]; 

Bourges, Musée du Berry: D. 863.3.3. [16]; Corinto, Museu Arqueológico, C64.69 [22, VIDI]. Talvez 

também: Florença, Museo Archeologico Etrusco, 4B13 e outros [28]; Gravisca, Escavação, 73.23541; 

73.23542 [32] (ver argumentação a seguir). 
407 Beazley adotou abundantemente esta terminologia (BEAZLEY; CASKEY 1931; BEAZLEY 1951), 

assim como autores mais recentes (VALAVANIS 2004; TSIRAKIS 2004). Margot Schmidt prefere 

“Professores” (1993, p. 79). Para termos antigos, originários na literatura, ver Gardiner (1903; Greek 

Athletic Sports and festivals, London: Macmillan, 1910); ROBERT 1992; e MORETTI 1992.  
408 Agradeço a Marc A. Odermatt e à Galeria Nefer de Zurique pela gentileza de permitir fotografar 

seu catálogo de 1986. A comparação entre as imagens deste catálogo e as publicações do exemplar 

do Museu de Basel permitiu descobrir que o cálice que esteve à venda em Zurique e o exemplar que 

hoje está em Basel são um mesmo objeto. A comparação entre as figurações destes exemplares foi 

proposta por Schmidt (1993, p. 79-80). 
409 GARDNER 1903, 261 e seguintes; DECKER 1995, p. 69-71. 



 215 

figuração externa, quanto na figuração interna. Há em ambos os medalhões um par 

de halteres à direita, estrigilos e aríbalos pendurados (cotejar figuras 166 e 167). 

Características que foram suficientes para situar as cenas na palestra, ao mesmo 

tempo em que podem permitir aproximar a atribuição destas cenas uma à outra: as 

pinturas de ambos os cálices parecem seguir um programa compositivo similar, no 

qual o cenário e a parafernália são repetidos, os atletas vistos no medalhão parecem 

estar no momento que precede o exercício (no exemplar que se encontra em Berlim, 2320 

um dos acontistas parece conferir a regularidade de sua flecha enquanto o outro tem 

o olhar distante; no exemplar que se encontra em Basel, o figurado se apóia sobre 

uma picareta410 e sobre o marco de corrida, com o rosto voltado para o solo411), e 

reserva-se o exterior à movimentação própria dos treinos ou das provas.   

A semelhança entre figurados das cenas internas destes vasos, com pernas 

cruzadas e cabeças voltadas para baixo, sugere também uma aproximação 

atributiva (ver figuras 166 e 167). 

As provas cujo exercício é mostrado nas figurações externas são várias: 

hoplitodromos (corrida de guerreiros, corrida de hoplitas, ou corrida com 

armamento), e arremesso de dardos, no exemplar que se encontra em Berlim; 2330 

discóbolos e jovens se vestindo (corredores?) são vistos no vaso de Basel.  

Os figurados que aparecem em marcha, portando escudos e elmos de crista 

no exterior do cálice da coleção de Berlim foram apresentados como exemplo da 

introdução tardia da prova do Hoplitodromos nos jogos do calendário pan-helênico412 

(desenho deste pormenor na figura 168). Em Olímpia, a “corrida com armas” teria 

sido introduzida somente no ano de 520 a.C., 20 anos mais tarde, em Delfos413.  

                                                 
410 A presença de tal instrumento na pintura deste cálice motivou sua comparação com uma estela 

com cena de palestra em relevo do Sunion (SCHÄFER 1998, p. 117). 
411 A partir da Escolástica de Píndaro (Pítia ix, 118), Gardner estabelece como um dos mais primitivos 

métodos de dar a partida o ato de “riscar uma linha na areia”. A isso se destinava o instrumento fino, 

em forma de picareta.  
412 DECKER 1995, p. 71, desenho na figura 24. 
413 Tais cronologias são propostas por Wolfgang Decker: “Als letzte Disziplin de Läufe, die bei den 

großen Agonen auf dem Programm staden, wurde de Waffenluf (Hoplites, Hoplitenlauf) in Olympia 

erst im Jahre 520 v.Cr. eingeführt, 20 Jahre später auch in Delphi. Seine Aufnahme unter die 

sportlichen Disziplinen ist ein verzögerter Reflex auf die Einführung der Hoplitenphalanx im 7 jh.v.Chr. 
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 2340 

 

 

                                                                                                                                                         
und die Ephebenausbildung im Gymnasion, wo das körperliche Training des Schwerbewaffneten 

durchgeführt wurde” (DECKER 1995, p. 71). 

Figuras 164 e 165: fotografias de pormenores do exterior do cálice 1960.2 do 
Antikensammlung de Berlim. Corpus Vasorum Antiquorum BERLIN, ANTIQUARIUM 3, 
prancha 105, figuras 2 e 4. Atletas treinando o lançamento de dardos e a corrida com 
armas, tutores, aulete, marco, aríbalo e estrigilo suspensos, folha (abaixo de uma das asas). 
Inscrição HOPAIS KALÓS HO PAIS [.]. Diâmetro: 32,5 cm; De uma asa à outra: 40 cm. 
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 A literatura sobre os grandes concursos pan-helênicos, principalmente 

dedicada aos seus vencedores, é rara em épocas anteriores às guerras médicas414. 

Na poesia homérica podemos ler acerca de uma disputa de pugilato (pancrácio)415 

ou da corrida de Odisseu em honra de Pátroclo416, mas pouco se sabe sobre as 

primeiras Olimpíadas, datadas de 776 a.C.417, onde a corrida se consolidou como 

parte das festividades do santuário, ou, por exemplo, sobre a instituição dos jogos 

Ístimicos em celebração à morte do tirano Cípselos, em 580 a.C.  

Há, entretanto, em fontes posteriores, a descrição de oferendas arcaicas418 e 2350 

mitologias relativas à origem dos jogos, tais como a corrida de carros entre Pélops e 

Oenomaus evocada na primeira ode olímpica de Píndaro e em fragmentos de 

Sófocles e Eurípides, entre outras fontes419.   

No período no qual são datados os vasos atribuídos ao pintor de Pistóxenos, 

os textos sobre os concursos passam a ser mais abundantes, embora estejam 

sujeitos a muitos problemas de preservação: a obra de Simônides de Céos sobre 

vencedores de concursos, por exemplo, só se preservou em fragmentos e textos 

sumários420. Dentre as odes de Baquílides, conhecemos apenas 14 dedicadas a 

vencedores agonísticos (três delas a Hiéron de Siracusa), algumas das quais 

apresentam lacunas, outras delas estão limitadas a um breve fragmento. As odes de 2360 

Píndaro a vencedores atualmente conhecidas também apresenta algumas lacunas e 

provém de duas classes de manuscritos em 142 extratos. Ao todo, se preservaram 

14 das odes Olímpicas de Píndaro, 12 das Píticas, 8 das Ístimicas e 11 das 

Nemeanas.  

 

                                                 
414 Acerca dos primórdios das atividades atléticas nos santuários, ver Morgan (1990). 
415 Ilíada XXIII, 681 e seguintes. 
416 Ilíada XXIII, 740. 
417 TSIRAKIS 2004. 
418 Pausânias V, 17,7; VI, 18.7. 
419 HOWIE 1991, 55-120 
420 HAUVETTE 1896. 
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Especificamente acerca da prova do hoplitodromos, uma passagem da quarta 

ode olímpica de Píndaro dá mostra tanto do prestígio dos vencedores, quanto da 

participação de homens maduros, não somente de efebos, em tais provas. Assim, o 

trecho da ode foi apontado por Beazley ao analisar um cálice atribuído ao Pintor de 

Triptólemos e seus comparanda: 

Figura 166: fotografia do 
medalhão interno do 
cálice 1960.2 do 
Antikensammlung  de 
Berlim, in: Corpus 
Vasorum Antiquorum 
BERLIN, 
ANTIQUARIUM 3, 
prancha 105, figura 3. 
Atletas com dardos, 
marco, aríbalo e estrigilo 
suspensos, halteres. 
Inscrição 
HOPAISKALÓS. 
Diâmetro do medalhão: 
21 cm; diâmetro 
máximo: 32,5 cm. 

Figura 167: fotografia do 
interior do cálice 1441 do 
Antikenmuseum und 
Sammlung Ludwig. In: 
Galerie Nefer, Ancient Art 
(Zurich), 4 (1986), NO.12. 
Atleta, marco, picareta, 
halteres, estrigilo e aríbalo 
suspensos. Diâmetro do 
medalhão: 11,8 cm. 
Diâmetro máximo: 24 cm. 
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 2380 

 Nem sempre as cenas de Hoplitodromoi são claramente identificadas pelos 

estudiosos. No conjunto dos vasos atribuídos ao pintor de Pistóxenos, a preservação 

fragmentária dos exemplares levou a identificações duvidosas como a proposta por 
                                                 
421 (BEAZLEY 1951, p. 14): “O treino é a prova dos homens; o treino, que livrou o filho de Klyménos 

do desdém das mulheres lemnianas. Quando ganhou a corrida com armadura de bronze, disse a 

Hypsipyléia enquanto recebia a coroa: “Tão veloz eu sou, com mãos e coração em jogo. Os cabelos 

grisalhos às vezes crescem em homens jovens, antes da época apropriada””.  

Figura 168: desenho de pormenor do exterior do cálice 1960.2 em Decker 1995, p. 73, 
figura 24. Atletas treinando para as corridas com armas (Hoplitodromoi) e tutor.  
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Elizabeth Pemberton para fragmentos oriundos do santuário de Deméter e Core em 

Corinto [22, VIDI]: 

“Very fine drawing; good, thin contour and relief lines; 

relief especially heavy for details of greaves, toes, facial 

features; diluted glaze, thinner relief lines used for armor, 

shields, body markings. Scene probably shows a 

hoplitodromos, with bearded man as judge” 422.  2390 

 Kalinka Huber, responsável pela publicação das escavações do Santuário 

grego de Gravisca na Itália423, descreveu um pequeno fragmento de mesma 

atribuição (figuras 169 e 170) nos seguintes termos: 

“sotto linea risparmiata parte di uno scudo côn il bordo 

reso con due linee incise, halteres appesi allá parete con 

laccio sovradipinto in rosso-paonazzo, testa di un gueriero 

elmato volto verso sinistra con la mano destra alzata. La 

barbula del guerriero è resa con vernice diluita. Linee a 

rilievo per i contorni. Superficie abrasa”424. 

 2400 

 

                                                 
422 PEMBERTON 1989, p. 150. 
423 Realizadas sob a direção de Mário Torelli, entre 1969 e 1979 (HUBER 1999, p. 9 e seguintes). 
424 HUBER 1999, p. 78-79 (tradução na ficha 32 do Corpus Documental desta tese, item 4.b). 

Figuras 169 e 170: fotografia e desenho (a 
partir da mesma) dos fragmentos 73.23541 
e 73.23542 das escavações de Gravisca. In: 
HUBER 1999, p. 78, n. 312. Jovem com 
elmo, halteres suspensos. Altura: 2,8 cm; 
largura: 8,4. 
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 Tanto Pemberton em Corinto, quanto Huber em Gravisca tiveram a ajuda de 

um mesmo perito para atribuir seus fragmentos: Robert Guy.  

Em 1995, nas pré-atas do colóquio Céramique et peinture grecques: modes 

d’emploi425, Guy publicou sua comunicação intitulada “Personalités” artistiques, na 

qual apresenta sua preocupação em ir além das análises estilísticas de Beazley, e 

considerar “suas implicações na forma, no estilo, na iconografia, nas inscrições, 

etc.”426.  

Confiante na abordagem beazleyana, mas nem tanto em seus resultados, 

Guy propõe diferentes linhas de investigação contrárias aos “antecedentes das listas 2410 

de Beazley” e testemunha:  

“(...) I have confidence in the validity of Beazley’s stylistic 

approach, in its fundamental utility as a framework within 

which to examine most aspects of Attic vase production – 

and I believe that later generations will judge his work less 

harshly than does our own. To accept Beazley´s 

attributions unreservedly would run counter to the spirit in 

which they were offered”427. 

Na publicação do Santuário de Gravisca, entretanto, Guy e Huber propuseram 

uma atribuição sem maiores preocupações circunstanciais ou iconográficas, uma 2420 

vez que se limitaram a indicar um exemplar com o qual o fragmento deve ser 

comparado, a saber, o cálice com cenas de palestra da coleção de Berlim aqui 

apontado (figuras 164, 165 e 166), tal como o próprio Beazley costumava fazer428. 

Curiosamente, a descrição proposta (apenas por Huber) não prevê a 

iconografia de palestra, tampouco o hoplitodromos. Antes, se refere a um “guerreiro” 

diante de “halteres atados à parede”.  

                                                 
425 Realizado na École du Louvre, entre 26 e 28 de abril daquele ano (GUY 1995). 
426 GUY 1995, p. 40. 
427 “Eu tenho confiança na validade da abordagem estilística de Beazley, em sua utilidade 

fundamental como uma estrutura dentro com a qual examinar a maioria de aspectos da produção dos 

vasos áticos - e eu acredito que as próximas gerações julgarão seu trabalho de modo menos áspero 

que nós próprios. Aceitar atribuições de Beazley sem reservas funcionaria contra o espírito no qual 

elas foram oferecidas” (GUY 1995, p. 38). 
428 Exemplos especialmente abundantes em BEAZLEY 1967 (1918); também nas listas “à maneira”. 
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A referência ao exemplar de Berlim haveria de ser suficiente para entender o 

fragmento de Gravisca como parte de uma cena de atletas treinando o 

hoplitodromos. A palestra é o local que se indica por halteres pendurados, assim 

como é o local onde jovens (imberbes) se exercitam armados, lado a lado com 2430 

objetos de outras provas dos concursos. O movimento da mão elevada é 

especialmente significante pois se repete de forma bastante similar num dos jovens 

armados de elmo e escudo no exemplar de Berlim (figuras 164 e 168, à direita). A 

julgar pelas fotografias e desenhos publicados, o traçado do elmo resulta 

radicalmente diferente, enquanto os poucos pormenores do rosto e da mão 

preservados não parecem suficientes para sustentar uma atribuição ao próprio 

pintor. Talvez fosse mais prudente mantê-lo “à maneira” do pintor ou ao seu grupo, 

sem precisar o artista429. 

O exemplar encontrado em Corinto [22, VIDI] (figuras seguintes) preservou 

uma porção maior de sua figuração externa430. Na publicação dos trabalhos de 2440 

campo da Escola Americana de Atenas no Santuário coríntio de Deméter e Core, 

Pemberton apontou os três exemplares atribuídos por Beazley que serviram de 

fundamento à atribuição proposta por ela e por Guy (considerados no subcapítulo a 

seguir). Além disso, indicou o pormenor figurativo cuja consideração foi 

determinante: 

“By the Pistóxenos Painter. R. Guy noted that the line of 

the greaves stops before the calf line, as rendered on 

figures by that painter (ARV2, p. 860, nos. 5 and 8; p. 862, 

no. 26)”431.     

                                                 
429 Decisão dessa natureza possivelmente exige um análise direta do fragmento. A boa descrição e a 

fotografia publicadas, entretanto, permitem duvidar. 
430 Embora sejam fragmentos muito rolados e, portanto, polidos, com pouquíssimas e duvidosas 

marcas de esboço e perda expressiva de verniz. Surpreendentemente, os fragmentos provêm de 9 

níveis de ocupação diferentes, sendo que o primeiro deles é superficial (PEMBERTON 1989, p. 149, 

número 364). 
431 “Do pintor de Pistóxenos. R. Guy notou que a linha das cnêmidas  pára antes da panturrilha como 

apresentado em figuras deste pintor” ( PEMBERTON 1989, p. 150).  
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Desafortunadamente, um dos fragmentos deste cálice de Corinto não estava 2450 

disponível para análise em agosto de 2006432. Trata-se de um fragmento sobre o 

qual se preserva a pintura de uma perna com cmênidas (proteções metálicas para 

as pernas; também nomeados grevas, como prefere Pemberton, opus citatum). 

Noutro fragmento do mesmo exemplar (figura 172), a parte alta do desenho de uma 

cmênida se preservou. Acima dela vemos o quitonisco plissado, parte da couraça e 

do escudo. O figurado, visto parcialmente, corre armado.  

A análise direta deste fragmento não revelou linhas de esboço inciso, tal 

como ocorre na maior parte dos vestígios do cálice, mas confirma a observação de 

Robert Guy citada por Pemberton (supra).    

 2460 

 

 

 

Os fragmentos reunidos preservaram partes de duas figuras armadas e de 

uma figura de ancião sentado no exterior; o interior remonta apenas parte de um pé 

e meandros.  

                                                 
432 Dito “C. Non-joing fragment” nas fichas do Museu Arqueológico de Corinto (Lot 896; Card 2). 

Segundo as mesmas fichas, tal fragmento mede máximos 0,5 cm, mostra partes de meandros no 

interior e “dois pés de diferentes figuras, um correndo para a direita, o segundo estendido da 

esquerda para a direita”. Uma minúscula fotografia acompanha a descrição.  

Figura 171: fotografia de fragmentos do cálice C 64.69 do Museu Arqueológico de Corinto. 
Exterior. Jovens armados, ancião sentado. Inscrição duvidosa à frente do ancião. Diâmetro 
presumido: 25 cm (segundo a ficha do museu).   
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Os rostos do ancião e de um dos guerreiros se preservaram (figuras 173 e 

174), e, apesar do sofrível estado de conservação e da reduzida escala das figuras, 

alguns de seus aspectos parecem relevantes à atribuição: o contorno do rosto do 

jovem com elmo se assemelha ao visto nos três praticantes do hoplitodromos 2470 

figurados no cálice de Berlim acima apontado (164 e 168). Os elmos diferem, mas o 

aspecto curvilíneo das proteções laterais e a crista (lóphos) alta se assemelham (o 

que não se pode ver em relação ao fragmento de Gravisca supra citado). O rosto do 

ancião (figura 174) apresenta vestígios de pigmento branco sobre um cabelo e uma 

barba pintados em castanho diluído, características cuja delineação permite 

aproximar esta figura tanto do Línos pintado no esquifo que deu nome ao pintor433, 

quanto do Nereu figurado no disco duplo de mesma atribuição434.  

 

 
 2480 

 

O cabelo em traços retos paralelos, cacheado apenas na altura da testa, bem 

como os fios retos da barba (no fragmento vemos apenas o final dos traços feitos de 

baixo para cima), se assemelham muito aos mesmos pormenores na figura de 

Nereu no disco duplo do Museu Nacional de Atenas.  

                                                 
433 Considerando as observações de Maybaum acerca da adição de branco naquela figura (ver p. 123 

deste capítulo II, linhas 822 a 824) 
434 Ver páginas 152 e 153 deste capítulo II, linhas 1269 e seguintes, e também as figuras 94 e 95 à p. 

154. 

Figura 172: fotografia de fragmento do cálice C64.69 do Museu Arqueológico de 
Corinto. Exterior. Figura vestindo quitonisco, couraça, escudo e cnêmida 
(parcialmente preservada).  
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O olho feito de um traço reto, abaixo, e de um traço curvo acima, aqui com o 

ponto da pupila em castanho, e ainda o que resta das curvas da orelha, parecem 

também sugerir que a figura deste fragmento e a figura de Nereu no disco duplo 

foram feitas pelo mesmo pintor.      

        2490 

 

 Figuras 173 e 174: fotografias de fragmentos do cálice C64.69 do Museu 
Arqueológico de Corinto. Exterior. Rosto de jovem com elmo, rosto de 
ancião com a mão sobre o cajado. Inscrição duvidosa à frente do ancião.  
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Hoplitas e arqueiros em cálices de figuras vermelhas: 

 

Os exemplares que Guy e Pemberton sugerem que sejam comparados com 

os fragmentos de cálice acima apontados (opus citatum, linha 2439 e seguintes 

deste capítulo II, p. 222 a 225) apresentam figuras identificadas por Beazley como 

“guerreiros”, “guerreiros se armando” e “guerreiros se armando e partindo”435. 

        São três exemplares muito fragmentados ([28], [41], [13]; o último dos quais, 

nas figuras 179, 180, e 181). Dois deles não preservaram sequer uma figura inteira, 2500 

enquanto o terceiro, muito fraturado, apresenta particularidades não compartilhadas 

pelos demais (comentários mais adiante). 

Pertencente ao Museu de Florença436, o primeiro de tais exemplares [28] 

reconstitui no exterior a figura de um homem barbado, apoiado num cajado, vestindo 

quíton e himácio e de dois “guerreiros” imberbes, nus, com elmo e cnêmidas. Um 

dos “guerreiros” porta o escudo e estende um manto, o outro flexiona o arco, tem o 

escudo a seus pés e um bornal ao longo das costas.   

 Outro vaso, encontrado em Chipre e integrante da coleção do museu 

arqueológico de Nicósia [41], foi descrito por Beazley como “cálice coberto” (covered 

cup), e, posteriormente, recebeu a denominação de lêcana nas fichas do Beazley 2510 

Archive437. Tal como no exterior do exemplar fragmentário de Florença, aqui vemos 

jovens figurados com escudo, lança e cnêmidas. Há também entre eles um arqueiro. 

Entretanto, neste vaso os figurados não estão nus, vestem a tradicional couraça de 

                                                 
435 BEAZLEY 1963, p. 860, números 5 e 8; p. 862, número 26. 
436 Infelizmente não pude analisar estes fragmentos diretamente. Agradeço o empenho dos doutores 

Espósito e Tommaso em me apresentar os demais exemplares de interesse desta pesquisa que se 

encontram no Museu Arqueológico Etrusco de Florença. 
437 BEAZLEY 1963, p. 862, número 26. Segundo as descrições propostas no sítio eletrônico dos 

Arquivos Beazley (< https://www.beazley.ox.ac.uk/ pottery/shapes/lekanis.htm >), a lêcana (lekanis; 

lekane) é um recipiente coberto com asas verticais que “sugerem um protótipo noutro material”. Esta 

forma seria de uso feminino, quando decorado, apresenta muitas vezes cenas de casamento.  Em 

atualização datada de 8 de maio de 2007, foi adicionada à ficha eletrônica do vaso (“Vase Number: 

211354”) uma nota reconhecendo não se tratar de uma lêcana.  
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hoplita sobre quitonisco, além do elmo438 e das cnêmidas, exceção feita apenas a 

um figurado, correndo com clâmide e cnêmidas.  

 O terceiro cálice [13] preservou a figuração do interior: um guerreiro com elmo 

semelhante a muitos dos hoplitas pintados no exterior (cotejar figuras 179, 180 e 

181, mais adiante). Dentre os três comparanda propostos para os fragmentos com 

cena de hoplitodromoi encontrados em Corinto, este é o mais bem preservado e 

apresenta seguramente uma cena de combate no exterior439. 2520 

No período cimoniano, a iconografia dos hoplitas (membros das falanges de 

combatentes gregos440) remontava uma tradição secular. Ao longo do dito sexto 

século a.C., as séries temáticas relacionadas à guerra tiveram um lugar 

preponderante na iconografia dos vasos pintados atenienses441, e a figura do hoplita, 

facilmente reconhecido pelas lanças e o escudo, pelo elmo, a couraça e as 

cnêmidas442, teria sido apresentada como um modelo social. A respeito de tal 

figuração, François Lissarrague argumentou: 

“La céramique attique du VIe siècle fournit une abondante 

iconographie de la guerre, certes répétitive, mais dont la 

répétition même indique les traits fondamentaux et permet 2530 

de cerner les cohérences qui s’établissent autour de la 

figure du guerrier, à la fois modèle social et type 

iconografique”443.  

O período das invasões persas corresponderá a uma sensível diversificação 

dos motivos que remetiam à temática da guerra. Se em pinturas ditas arcaicas era 

possível ver uma manifesta oposição entre hoplita e arqueiro (o “não-hoplita” por 

                                                 
438 Apenas dois figurados tiveram o desenho parcial de suas cabeças preservados neste vaso. 
439 Ver sobretudo STÄHLER 1992, mas também PFLUG 1989. 
440 SNODGRASS 1965. 
441 LISSARRAGUE 1990. p. 13. 
442 O armamento do guerreiro é assim apontado ao menos desde a Ilíada homérica (XIX, 364-391). A 

respeito de descrições noutras fontes literárias, ver Anderson (1993, p. 15-37); para uma 

apresentação das interpretações modernas da figura literária do guerreiro e de seu armamento, ver 

também Grillo (2009, p. 55 e seguintes).  
443 (LISSARRAGUE 1990, p. 13). 
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excelência, identificado pela vestimenta cita444), estas figuras poderão se confundir, 

surpreendentemente, a partir de então: 

“On est en effet surpris d’observer qu’arquer et hoplite, 

loin d’être associés et en quelque sorte complémentaires 2540 

comme on l’a vu jusqu’ici, se confondent en une figure 

unique” (...). “Non seulement les deux catégories sont 

confondues, mais les gestes techniques propres à 

chacune d’elles sont associés dans l’image”445.  

 Lissarrague viu uma grande quantidade de variantes da figura do arqueiro a 

partir do advento da técnica de figuras vermelhas e as ordenou numa curiosa escala 

que vai do arqueiro nu (“o grau zero”) ao arqueiro “completamente ‘hoplitisé’”446. Ele 

apontou também uma tendência ao isolamento destas figuras “paradoxais”, pois em 

muitos exemplos o arqueiro é a figura solitária do medalhão de um cálice, forma 

sobre a qual tal ícone é mais abundante447. Nos estágios intermediários da “escala”, 2550 

há figuras de arqueiros mesclando elementos dos vestuários hoplítico, cita e 

também trácio448, o que permite constatar de antemão que “não há referências 

étnicas precisas e únicas” nesta série de figuras, que “os pintores não procuravam 

se remeter a um modelo etnográfico determinado”449.  

Ao pintor de Pistóxenos foram atribuídas ao menos cinco figuras de arqueiros. 

O arqueiro que se pode ver nos fragmentos do Museu de Florença terá sido o único 

                                                 
444 Ver sobretudo Lissarrague (1990, p. 125-149), para as figuras de arqueiro na dita “tradição 

arcaica”, ver também Vos (1963, p. 52 e seguintes). 
445 “Com efeito, surpreendemo-nos ao observar que arqueiro e hoplita, longe a serem associados e, 

em certa medida, complementares como vimos até agora, confundem-se numa única figura” (...). 

“Não somente as duas categorias são confundidas, mas os gestos técnicos próprios de cada um 

delas são associados na imagem” (LISSARRAGUE 1990, p. 130-132). 
446 LISSARRAGUE 1990, p. 130. 
447 Os cálices número 435 do museu de Bolonha; BN 604 do Louvre; 1946.183 do Museu Ashmolean 

de Oxford; e 48 da coleção Faina de Orvieto são alguns dos exemplos propostos pelo autor (ver 

LISSARAGUE 1990, tabela 3 à p. 129). 
448Idem, p. 127-130. 
449 Idem, p. 130. 
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figurado nu450; os demais deverão se situar no extremo oposto da escala de 

Lissarrague.  

Apenas um arqueiro isolado no medalhão interno é atribuído ao pintor (figuras 

a seguir). Mais uma vez, a figura se preservou parcialmente, num exemplar 2560 

fragmentário [64, VIDI]451. Este é oriundo de Locri, como o restante da coleção de 

fragmentos de cálice do Museu de Reggio Calabria atribuídos ao mesmo pintor; e 

não resta dúvida de que nele a figura do arqueiro foi contraposta a alguma outra 

cena452.  

O arqueiro curvado no interior do pequeno medalhão sem faixa de meandros 

veste elmo de crista (figuras 175 e 177), couraça de hoplita, quitonisco e 

cnêmidas453. Marrom diluído foi usado nos pormenores da couraça e púrpura (de 

difícil visualização), na corda estendida pela mão direita (figura 176). A mão 

esquerda mostra a hipotênar bem marcada num só traço, do punho à palma, além 

de um minúsculo traço adicional (figura 178).  2570 

As mãos de tal arqueiro se assemelham muito454 a outras atribuídas ao 

mesmo pintor: a mão do ancião dos fragmentos de Corinto acima apontados (figura 

174) mostra a primeira falange do dedo anular ligeiramente maior que as dos demais 

dedos, tal como vemos na mão direita do arqueiro (figura 176); a mão direita do 

Héracles do disco duplo do Museu de Atenas (figuras 27 do capítulo I, p. 71, e 84 

deste capítulo II, p. 143) pode ser comparada à mão esquerda deste arqueiro; e 

ambas as mãos da “serviçal” do lécito número 1647 do museu de Atenas (“à 

                                                 
450 Há também uma figura de guerreiro nu parcialmente preservada em fragmento do Museu de 

Florença [27]. Descrito nos Arquivos Beazley como “guerreiro idoso”, o figurado do interior não teve 

os pés e a cabeça preservados neste museu. Fragmentos do exemplar se encontrariam no museu 

romano de Villa Giulia e provavelmente motivaram Beazley a ver dois guerreiros no interior 

(BEAZLEY 1963, p. 864, número 10).   
451 A base com 9,4 cm de diâmetro e o pedestal com 5,6 cm de altura se preservaram. 
452 Da qual pudemos ver apenas uma minúscula e indecifrável parcela. Beazley parece ter visto 

algum outro fragmento deste mesmo vaso, uma vez que descreveu “palmetas, além de um pé de 

uma figura que corre para a direita” (“palmettes, then the foot of one running to right”, BEAZLEY 1963, 

p. 862, número 21.5).  
453 Nas quais a particular interrupção do traçado antes da panturrilha apontada por Guy (ver nota 425 

acima) não se apresenta. 
454 Na direção dos traços e na posição dos dedos. 
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maneira do pintor de Pistóxenos”, figura 125 deste capítulo II, p. 176), apresentam 

traços análogos a cada uma destas mãos, embora tais cenas e figuras resultem 

radicalmente diferentes.  2580 

 

     

Figuras 175 a 178: fotografia de vista e de 
pormenores do fragmento de cálice número 
12.863 do Museu Nacional de Reggio Calábria. 
Medalhão interno: arqueiro tencionando o arco. 
Diâmetro do medalhão: 9 cm. 
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O exterior do cálice fragmentário número 4982.19 da galeria de antiguidades 

de Berlim (pormenores nas três figuras abaixo) mostra uma cena de combate na 

qual toma parte um outro arqueiro. Este se difere dos demais por estar montado 

(figura 179). Tal como o arqueiro do fragmento oriundo de Locri, o arqueiro-cavaleiro 

do cálice que está em Berlim é vestido como hoplita.  

Um aspecto de muitas figuras de combatente pintadas neste vaso (dentre as 

quais, o guerreiro figurado no medalhão) as diferencia das demais imagens de 

guerreiro atribuídas ao pintor: a figuração excepcional de elmos de pílos, emergente 2590 

em meados do século V a.C. e tradicionalmente justificados por transformações no 

próprio modo de guerrear: 

“Mit dem Einsatz beweglicher Schlachtreihen und mit der 

wachsenden Bedeutung der Reiterei in der zweiten Hälfte 

des 5. Jahrhunderts v.Chr. ergab sich die Notwendigkeit 

einer Ausrüstung der Truppen mit leichteren 

Schutzwaffen. Seit den Jahren um 450 v.Chr. tauchen in 

der griechischen Grabplastik und in der Vasenmalerei die 

nach der gängigen spitzen Filzmütze benannten Pilos-

Helm auf” 455.  2600 

A posição repetida dos guerreiros que não estão montados no exterior do 

cálice número 4982.19 de Berlim levou Klaus Stähler, autor de um estudo sobre 

táticas militares na Grécia clássica, a considerar a cena pintada como uma imagem 

das falanges gregas em posição de combate456.  

Tanto esta interpretação, quanto a consideração de Pflug acerca dos elmos 

de pílos (supra citada) parecem se remeter à tradição interpretativa que desde o 

século XIX procurou ver “imagens do real” na pintura vascular457.   

 

                                                 
455 “O emprego de fileiras móveis na batalha e a importância crescente da cavalaria na segunda 

metade do 5º século a.C., resultaram na necessidade de equipar as tropas com armamento de 

proteção mais leves. Em torno dos anos de 450 a.C. emerge na decoração de tumbas gregas e na 

pintura de vasos o elmo de pílos designado a partir do tampão pontudo usualmente de feltro” (PFLUG 

1989, kat. 30).   
456 STÄHLER 1992, p. 61.  
457 Ver linhas 1809 a 1819, p. 181 e 182 deste capítulo II. 
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 2610 

 

Figuras 179, 180, 181: fotografias de  
pormenores do exterior e medalhão 
interno do cálice de figuras vermelhas 
4982.19, Antikensammlung de Berlim. 
Corpus Vasorum Antiquorum Berlim 
ANTIQUARIUM 3, tafel 104-105 
(1033-1034), fig. 3, 4, 1 (105). Gerreiro 
(parcialmente desenhado); faixa de 
meandros interrompida; inscrição 
ΓΛΑΥΚEΟ[Ν] ΚΑΛΟΣ . Medalhão 
interno mede 18 cm de diâmetro. 
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Como ocorre nas demais cenas de combate atribuídas ao pintor de 

Pistóxenos458, neste cálice o interior também traz uma figura de guerreiro (figura 

181). Entretanto, há uma particularidade desta figura que pode ter sido considerada 

como um elemento distintivo entre as obras dos pintores de Pistóxenos e de 

Pentesiléia: a interrupção da faixa de meandros que limita a cena, nomeada exergo 

por alguns autores459, a fim de prolongar a figura (pormenor na figura 182).  

A julgar sempre pelos conjuntos atribuídos, o pintor de Pentesiléia teria 

recusado este recurso, como se pode ver não só no grande cálice donde provém 

seu nome moderno460, mas também em medalhões reduzidos, com figuras de 2620 

guerreiros e cavaleiros cujas lanças, elmos ou chapéus não ultrapassam jamais a 

faixa de meandros461. O interior do cálice G475 do Louvre (figura 183) exemplifica 

isso. 

O interior fragmentário462 de um outro cálice atribuído ao pintor de Pistóxenos 

mostra também tal interrupção (figura 184; [29, VIDI]). Embora o elmo pintado neste 

exemplar seja o copioso elmo ático ou “hoplítico”, não o elmo de pílos, e o figurado 

tenha sido disposto em posição de movimento463, algumas importantes 

                                                 
458 Atenas, Museu da Ágora: P3051 [2, VIDI]; Paris, Musée du Louvre, S1344 [60]; Viena, 

Kunsthistorisches Museum: 4436 [78].Talvez também Nicósia, Museu de Chipre: 1934.IV-23.1 [41]; e 

Reggio Calabria, Museo Nazionale: 4041 [66, VIDI], mas nestes não há ou não se preservou a 

figuração do interior. 
459 MERTENS 1974; ROBINSON 1937.  
460 Prost considera a cena da morte de Pentesiléia neste cálice como uma “apresentação 

restritamente limitada” de uma cena “mais vasta” que lhe teria servido de modelo. Esta teria uma 

parte superior que “não foi mostrada” (PROST 1997, p. 36). A figuração se fez em quase toda a 

superfície do fundo e não permitiria prolongar as cristas dos capacetes para muito além. 
461 Os melhores exemplos talvez sejam os cálice do Gabinete de Medalhas de Paris (inventário 814; 

DIEPOLDER 1976 (1936), p. 8, prancha 24 e 25), e do Louvre (inventário G475; BEAZLEY 1963, p. 

885, número 97).   
462 Reconstituído a partir de 6 entre as quais há importantes fraturas. Medida máxima do conjunto: 

12,5 cm. 
463 O cálice 4436 do Museu de Kunsthistorisches em Viena [78] possivelmente apresenta o único 

outro guerreiro em movimentos de combate num medalhão interno atribuído ao mesmo pintor. 
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características parecem aproximar a pintura de seu interior daquela vista no cálice 

4982.19 de Berlim464.  

2630 

 

  

Os fragmentos se encontram no Museu Arqueológico Etrusco de Florença e 

foram publicados por Esposito e Tommaso em 1993465. Preservam boa parte da 

                                                 
464 O interior de cálice que mais se assemelha a este na disposição da figura interna será talvez o 

número 4436 do Museu de História da Arte de Viena [78], possivelmente o único outro cálice com um 

guerreiro em movimentos de combate no medalhão interno atribuído ao mesmo pintor. Pormenores 

como o elmo e o desenho do escudo, entretanto, não lhes serão próximos, alguns dos elmos pintados 

no cálice do museu vienense só podem ser cotejados àqueles dos atletas do exemplar 1960.2 da 

Antikensammlung de Berlim (figura 168 deste capítulo II), dentre estes está aquele do medalhão 

interno. 

Figura 183: fotografia do medalhão 
interno do cálice G475 do Museu do 
Louvre (in Beazley Archive, número 
211662). Hoplita e jovem entre altar 
e escudo. Faixa de meandros e 
cruzes. No exterior não apresentado, 
homens e efebos. Datado entre 475 e 
425 a.C.; sem inscrições preservadas; 
medidas desconhecidas.  

Figura 182: desenho de 
pormenor do cálice de figuras 
vermelhas 4982.19 do 
Antikensammlung de Berlim in 
Corpus Vasorum Antiquorum, 

tafel 150 (1079), fig. 8. Gerreiro 
(parcialmente desenhado); faixa 
de meandros interrompida; 
inscrição ΓΛΑΥΚEΟ[Ν] 
ΚΑΛΟΣ . Medalhão interno 
mede 18 cm de diâmetro. 
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figura de um hoplita com escudo e capa diante de si, brandindo a lança (figura 185), 

mas não permitem saber se o vaso completo teve ou não figuração externa (ver 

figura 186). Infelizmente, as partes que se perderam correspondem justamente às 

mãos, aos pés, e ao rosto do guerreiro. O que poderia ser considerado um 

empecilho às análises atributivas tradicionais, mas não impediu o atribuidor de incluir 

o fragmento entre os vasos do próprio pintor já em 1942466. Tal atribuição não foi 2640 

revista ou posta em dúvida posteriormente.   

 

 

  

 A análise direta revelou poucas marcas de esboço467, a maioria das quais 

resultantes de pequenos reposicionamentos dos pormenores da vestimenta, mas foi 

possível ver algumas direções de traços: o traço superior do braço que se eleva é 

                                                                                                                                                         
465 ESPOSITO; TOMMASO 1993, figura 106; também BEAZLEY 1933, plate D, B 3. 
466 BEAZLEY 1942, p. 575, número 15; 1963, p. 862, número 23. 
467 A mais importante delas corresponde a duas incisões paralelas na altura da cintura, talvez um 

primeiro esboço da espada. Nesta hipótese, o pintor teria decidido pintar a espada mais abaixo 

depois de tê-la esboçado. Sob o escudo há um traço interrompido pela quebra que talvez 

correspondesse a um traçado da posição do braço que o sustenta. Seria então um esboço de 

orientação das proporções e da localização do escudo.  

Figura 184: fotografia de pormenor do cálice fragmentário 151428 (11B20; DB3) do Museu 
Arqueológico Etrusco de Florença. Faixa de meandros interrompida pelo desenho da lança e 
inscrição parcialmente preservada: ΗΟ Γ[ΑΙΣ] ΚΑΛ [ΟΣ].  



 236 

feito do ombro para a articulação; e o pequeno traço da nuca foi feito de cima para 

baixo.  

     2650 

 

A inscrição parcialmente preservada neste fragmento tem duas linhas e ocupa 

o canto superior direito, tal como aquela grafada no interior do cálice da galeria 

berlinense (cotejar pormenores das figuras 182 e 184). São ambas inscrições 

Figuras 185 e 186: fotografias 
do interior e do exterior do 
cálice fragmentário 15 1.428 
(11B20; DB3) do Museu 
Arqueológico Etrusco de 
Florença. Hoplita brandindo a 
lança no medalhão interno. 
Inscrição à direita. Medida 
máxima: 12, 5 cm. 
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apologéticas, mas no fragmento de Florença não se apontou o nome, lê-se muito 

provavelmente a recorrente frase Ho país kalós (o jovem [é] belo)468.  

A contraposição de uma imagem de guerreiro no interior a uma cena de 

combate no exterior (notável no exemplar da coleção de Berlim acima apontado, 

figuras 179 a 181) pode ser entrevista também num fragmento de cálice oriundo da 

Ágora de Atenas [2, VIDI].  2660 

A cena de combate (figura 187) não preserva mais que o joelho fletido e a 

perna estendida de um guerreiro caído, justapostos à perna de outro figurado. A 

cnêmida mostrada neste pormenor não corresponde à descrição proposta por Guy 

ao atribuir os fragmentos de Corinto (linha 2439 e seguintes deste capítulo II).  

O elmo ático do guerreiro que ocupa o medalhão interno foi pintado com uma 

feição diversa: apresenta uma crista em forma de tufo semelhante aos dos elmos de 

pílos do exemplar que está em Berlim, embora seu formato se assemelhe ao modelo 

hoplítico visto em fragmentos de mesma atribuição469 (figura 188).  

Em análise direta, tal fragmento mostrou uma quantidade expressiva de 

esboços preliminares, parte deles referentes a pormenores anatômicos (figuras 189 2670 

e 190): no exterior, o maléolo da perna sobreposta foi traçado, assim como a paleta 

do joelho fletido; do guerreiro pintado no interior vemos a saliência de quatro 

costelas com pontos de verniz muito diluído além de traços das musculaturas 

abdominal e dorsal. O pintor gravou também linhas paralelas grosseiras ao longo do 

braço esquerdo deste figurado e parece ter vacilado no desenho do manto.  

   

                                                 
468 Esta última inscrição se assemelha muito àquela vista no disco duplo de fundo branco apontado 

na figura 87 deste capítulo II (Museu Metropolitano de Nova Iorque, inventário 28.167). Naquele caso, 

as figuras foram atribuídas ao pintor de Pentesiléia. Uma figura de cavaleiro foi pintada no interior de 

um cálice acompanhada de inscrição sintaticamente análoga a esta (figuras 191 e 192, mais abaixo). 

Tal exemplar, atribuído ao mesmo pintor nas mesmas listas, se encontra também em Florença, sob o 

número 75.770 [31, VIDI]. O formato das letras e sua disposição, entretanto, pouco se darão ao 

cotejo com a inscrição apresentada na figura 184. 
469 Museu Arqueológico Etrusco de Florença 151428 [29, VIDI]; Antikensammlung de Munique, 2653 

(J403) [37]; Museo Nazionale di Reggio Calabria, 4041 [66, VIDI]. O que difere os elmos pintados 

nestes exemplares do elmo visto no fragmento da Ágora é apenas o formato da crista.   
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 Tal como observamos nas figuras de Silenos em fragmentos dos museus de 

Reggio Calabria e Florença, neste personagem parcialmente desnudado os 2680 

pormenores anatômicos foram articulados de modo que a figura pintada resultasse 

harmônica470. A concepção da figura se dá a partir de tal articulação e de um claro 

estudo da anatomia. Os pintores de vasos compartilhavam este conhecimento, em 

                                                 
470 Tal como reconheceu Yalouris (1995, p. 26), ao relacionar as “características essenciais da 

estrutura corpórea” com a idéia filosófica de harmonia, algo que teria se dado primeiramente no início 

do século V. 

Figuras 187 e 188: fotografias do 
fragmento P3051 do Museu da Ágora 
de Atenas. Pés e pernas com cnêmidas 
sobre faixa de meandros e cruz no 
exterior; guerreiro no interior. 
Medida máxima do fragmento: 7 cm. 
Escala aproximada. 
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alguma medida, com os pintores muralistas e escultores de sua época, e também 

com um seleto grupo de filósofos ditos pré-socráticos que eram também médicos471. 

Segundo autores como François Villard e Dyfri Williams, os estudos da 

musculatura na pintura cerâmica constituíra uma tradição iniciada pelo pintor 

Eufrônios472. Os pintores tributários de tal tradição se valiam do desenho de 

pormenores do corpo relativos a veias e artérias, músculos e ossos, mas também de 

sua articulação e organização interna473.  2690 

 

 

                                                 
471 Dentre os quais conviria destacar Anaximandro, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Górgias e 

outros mencionados por Nikolaos Yalouris (1995, p. 25), e também Hipócrates e os autores do 

Corpus hippocraticum, cuja individuação a partir do “corpo que sente” se dará em concordância com 

Pitágoras e outros filósofos pré-socráticos (a este respeito, ver ALSINA; CAIRUS 2009).    
472 Villard E Williams in DENOYELLE (org.) 1992.  
473 YALOURIS 1995, p. 25. 

Figuras 189 e 190: desenhos do fragmento P3051 do Museu da Ágora de Atenas. Pés e 
pernas com cnêmidas sobre faixa de meandros e cruz no exterior; guerreiro com manto, 
lança, escudo e elmo no interior. Medida máxima do fragmento: 7 cm. Em vermelho, 
incisões de esboço preliminar. 
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Cavaleiros em cálices de figuras vermelhas: 

 

 

A inserção do exergo de meandros foi apontada como elemento distintivo do 

pintor de Pistóxenos por David Moore Robinson, arqueólogo clássico estadunidense, 

autor do Corpus Vasorum de Baltimore e, até então, proprietário da coleção que ele 

próprio estava publicando. Um dos cálices de tal coleção474 motivou o seguinte 

comentário: 2700 

“The figures and composition resemble in some way the 

work of the Penthesileia Painter, of whom there is a kylix 

with athletic boys in the Walters Art Gallery in Baltimore. 

That artist, however, never uses an exergue in the interior 

picture, but rather adapts his figures to the circular field. 

He also uses elaborate floral designs beneath the 

handles. The use of the exergue and a single leaf below 

the handles are fond on cups by the Pistoxenos Painter. 

The use of two lines close together for the upper eyelid on 

the figures of the interior is unexpected in the Pistoxenos 2710 

Painter but is possible. The sprawling inscription is also 

characteristic. Compare for example the kylix in the 

Louvre, G108 (cf. Pottier, Vases antiques du Louvre, III, 

pl. CVI). Not far from the style of the cup-fragment in 

Berkeley (C.V.A., University of California, Fasc. 1, III Ic, 

pl. XXXVII, 3), which is said to be of the “time of the 

Penthesilea Painter””475.    

                                                 
474 Inventário 1960.349 (60.349), atualmente no Museu Arthur M. Sackler da Universidade de 

Harvard, Cambridge, MA, Estados Unidos da América. Beazley (1963, p. 875). O cálice presenta as 

figuras ligeiramente sobrepostas de dois anciãos sentados no medalhão interno; no exterior há 

figuras de atletas. 
475 “As figuras e a composição assemelham-se de algum modo ao trabalho do pintor de Penthesileia, 

de quem há um kýlix com jovens atletas na galeria de arte Walters em Baltimore. Este artista, 

entretanto, nunca usa um exergo na imagem do interior, prefere adaptar suas figuras ao campo 

circular. Usa também elaborados desenhos florais abaixo das alças. O uso do exergo e uma única 
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Um ano depois de Hans Diepolder sustentar que os pintores de Pistóxenos e 

de Pentesiléia eram uma mesma persönlichkeit476, Robinson considerou esta 

hipótese improvável, pois via naquele seu exemplar algumas características 2720 

incompatíveis com a obra do pintor de Pentesiléia.  

Em 1951, Beazley citou o mesmo exemplar como um vaso “relacionado ao 

pintor de Pistóxenos”477, já nas listas de 1963, o incluiu entre os vasos do pintor de 

Ancona, sob a seguinte ressalva: “O [vaso] seguinte é próximo do Pintor de Ancona, 

e pode ser dele próprio” 478. 

Robinson não se limitou aos pormenores das figuras, considerou a 

composição e o entorno das cenas pintadas. Quando apontou o traçado das 

pálpebras, pouco pôde conjecturar. Mas seu argumento não parece afrontar nem 

confirma abordagens tradicionais das características distintivas do pintor de 

Pentesiléia, como, por exemplo, aquela publicada por Swindler em 1915479.  2730 

A comparação que ele sugeriu entre as inscrições de seu vaso e as do cálice 

G108 do Louvre480 poderiam incluir os medalhões dos cálices com figuras de atletas 

acima apontados (figuras 166 e 167), e o interior do cálice 75.770 do museu de 

Florença, onde se vê uma figura de cavaleiro abaixo da inscrição (pormenores nas 

figuras 191 e 192, abaixo), tal como no exemplar do Louvre.  

 

                                                                                                                                                         
folha abaixo das alças são encontrados em cálices do pintor de Pistóxenos. O uso de duas linhas 

muito juntas para a pálpebra superior nas figuras do interior é inesperado no pintor de Pistóxenos, 

mas é possível. A inscrição espalhada é também característica. Compare por exemplo com o kýlix do 

Louvre, G108 (Cf. Pottier, Vases antiques du Louvre, III, pl. CVI). Não distante do estilo do fragmento 

de cálice de Berkeley (C.V.A., Universidade de Califórnia, Fasc. 1, III Ic, pl. XXXVII, 3), que é dito ser 

da “época do pintor de Penthesilea”” (ROBINSON 1937, p. 20). 
476 DIEPOLDER 1976 (1936), p. 7-24. 
477 BEAZLEY 1951, p. 11. 
478 “The following is near the Ancona Painter and may well be his” (BEAZLEY, 1963, p. 875).  
479 SWINDLER 1915 (ver linhas 1254 a 1277 deste capítulo II). 
480 Não visíveis nas fotografias reproduzidas abaixo, figuras 193 e 194.  
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Figuras 191 e 192: fotografia e 
desenho de pormenor do 
interior do cálice de figuras 
vermelhas  número 75.770 do 
Museu Arqueológico Etrusco de 
Florença. Inscrição ΗΟ ΓΑΙΣ 
ΚΑΛΟ[Σ]. Diâmetro do cálice: 
32,5 cm. 
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Figuras de cavaleiros, como estas últimas, estiveram diretamente 

relacionadas à história das atribuições ao pintor de Pistóxenos:  2740 

Cenas de cavalaria no exterior podem ser vistas nos três exemplares cuja 

atribuição foi corrigida por Beazley logo no princípio da apresentação do pintor em 

suas listas de 1942 e 1963481 (até então atribuídos ao pintor de Pentesiléia por 

Hartwig; Furtwangler e outros)482.  

Onze dos oitenta vasos atualmente atribuídos ao pintor de Pistóxenos trazem 

cavalos figurados. Os vemos acompanhados ou montados tanto por cavaleiros 

(hippeýs) quanto por hoplitas483.  

Em 1969, Sidney Markman publicou seu estudo sobre o cavalo na arte grega, 

onde considerou que os pintores de Pistóxenos e de Pentesiléia compartilhavam as 

“mesmas convenções” no desenho da anatomia dos eqüinos484, se considerarmos 2750 

os cavalos vistos no exemplar G108 do Louvre [59] (figuras 193 e 194), o único dos 

vasos revistos por Beazley que não apresenta nenhuma cena de policromia sobre 

fundo branco. A tradição de tais convenções remontaria aos pintores Epítetos e 

Eufrônios, e, segundo Markman, se caracteriza pela indicação da musculatura dos 

animais com desenhos “puramente decorativos”, marcados pela “inaturalidade”485.   

Estes aspectos, entretanto, teriam sido abandonados em outros exemplares 

atribuídos ao pintor de Pistóxenos. Os cavalos em galope pintados no exterior do 

cálice do Antikensammlung de Berlim (inventário 2282 [11]), são o melhor exemplo e 

motivaram o autor a considerar que “o Pintor de Pistóxenos observava de perto os 

hábitos dos animais” e teria sido capaz de “captar o movimento do cavalo em pleno 2760 

                                                 
481 [59]; BEAZLEY 1942, p. 574 (números 1, 2 e 6); 1963, p. 859 (números 1, 2 e 9). Já em 1918, 

Beazley contestava a atribuição destes exemplares ao pintor de Pentesiléia. Ver p. 81 a 85 deste 

capítulo II. 
482 O cálice G108 do Louvre [59] é o único deles que apresenta figuras de cavaleiros tanto no exterior 

quanto no interior. 
483 Em apenas um vaso atribuído ao pintor, os cavaleiros foram pintados nus sobre suas montarias: o 

cálice 2282 do Antikensammlung de Berlim [11] cujo interior tem figuras policromas sobre fundo 

branco.   
484 MARKMAN 1969, p. 55-56. 
485 Idem, p. 50-57.  
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galope, durante o momento de completa suspensão, quando os membros estão 

levantados sob o corpo”486. 

A figuração de cavalos em galope é rara no conjunto da obra do pintor. Além 

do exemplar com interior em fundo branco da galeria de Berlim, apenas o exemplar 

4982.19 da mesma galeria (figuras 179 e 180, acima), um fragmento encontrado em 

Xanthos na Lícia [34]487, e um cálice fragmentário do Louvre [60]488, parecem trazer 

semelhante figuração. Somente no exemplar com interior em fundo branco da 

galeria de Berlim os cavalos poderiam ser descritos em “completa suspensão”.  

Os cavaleiros atribuídos ao pintor de Pistóxenos foram frequentemente 

pintados vestindo um ou mais dos seguintes elementos: 1- uma pesada e longa 2770 

capa com meandros, cruzes e zig-zags (ζείρα), 2- uma boina que cobre a nuca e 

pode cobrir as orelhas (’αλωπεκίς) e 3- botas longas de bico fino feitas de pele 

(’εµβάδες). Tais elementos são reconhecidos por Xenofonte como vestimentas que 

os trácios usavam, ao invés das clâmides, para se defenderem do frio489.  

Ao longo do século XX alguns estudos importantes procuraram dar conta da 

imagem dos trácios entre os gregos e, em especial, das cenas de cavalaria trácia 

nas artes figurativas atenienses: Adolf Furtwängler descreveu as vestimentas trácias 

em 1910 e 1913490; Alan Schapiro promoveu nos anos 1980 um estudo comparativo 

da iconografia de trácios citas e Amazonas491; e na década seguinte, Marie-Anne 

Desbals defendeu sua tese de doutorado sobre a Trácia e os trácios na imagética 2780 

grega492.  

                                                 
486 Idem, p. 56. 
487 Do qual só vemos as patas traseiras e as caldas de dois animais. Beazley identifica as figuras de 

Aquiles e Troilos neste exemplar e sugere a comparação com o cálice coberto do museu de Nicósia 

[46] (figura 176, acima).  
488 Onde, aparentemente, se preservou apenas uma pata dianteira da montaria. 
489 Xenofonte, Anabase, livro VII, capítulo 4. Acerca da vestimenta trácia, ver também Heródoto, 

História, livro VII, 75. 
490 FURTWÄNGLER, A. Berliner Winckelmansprogram 50. 1980 (1910), p. 157 (citado por 

SIEBERT 1998; LISSARRAGUE 1990); Kleine Schriften V. Munique, 1913, p. 526-527. 
491 Alan Schapiro, nos anos 1980491 Amazons, Thracians and Scythians. Greek, Roman and 

Byzantine Studies 24. Cambridge (MA): Duke University, 1983, p. 105-114. 
492 DESBALS, Marie-Anne. La Thrace et les Thraces dans l'imaginaire grec aux époques 

archaïque et classique : littérature et iconographie. Lille : A.N.R.T., 1997.   
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Estes e outros estudos apontam para um uso das vestimentas trácias por 

jovens cavaleiros atenienses pertencentes às grandes famílias493. As pesadas 

vestimentas seriam então uma “moda valorativa” e corresponderiam a uma “imagem 

positiva da Trácia “bárbara” aos olhos do público ateniense”494, visto que apareciam 

em cenas pintadas que mostram cerimônias oficiais como o desfile de cavaleiros, e 

a dokimasía495.  

O cavaleiro figurado no cálice 75.770 de Florença apresenta vestimenta trácia 

completa, sobre um quitonisco pintado com linhas de castanho muito diluído, porta 

duas lanças e estende a mão esquerda para o lado oposto ao que vai sua 2790 

montaria496. Sobre uma base horizontal se assentam as quatro patas do cavalo e 

também a lança (figura 195).  

Já o cavaleiro do medalhão interno do cálice G108 do Louvre (figura 193) 

substitui o alopekís por um tradicional pétasos (chapéu arredondado grego 

normalmente associado à figuração de efebos), assim como outros cavaleiros 

atribuídos ao pintor apresentam apenas um ou dois dos elementos da vestimenta 

trácia497.   

Cálices sobre os quais o mesmo pintor terá figurado atletas, ou hoplitas e 

arqueiros, possivelmente se destinavam à celebração. Vemos cenas de combate e 

de treinamento (não seriam as provas?) contrapostas, respectivamente, às figuras 2800 

de guerreiros e atletas em repouso. A repetição icônica parece destinar tais cálices 

ao kômos decorrente de uma vitória nos jogos, num caso, à celebração de uma 

vitória militar, no outro, ao culto heróico de atletas e de guerreiros.   
                                                 
493 SIEBERT 1998, p. 79-85; LISSARRAGUE 1990, 191 e seguintes. 
494 SIEBERT 1998, p. 82. 
495 O tradicional exame cavalos do qual se ocupava o conselho da cidade. Os cavaleiros que não 

tratavam bem os seus cavalos ou que, por algum motivo, não se encontravam em condições de 

seguir montando-os, poderiam ser excluídos da cavalaria e perder o soldo, como se pode ler na 

Athenaion Politeia de Aristóteles, XLIX (passagem citada em grego e traduzida in: LISSARRAGUE 

1990, p. 224 e 225). A dokimasía é o tema que Gabriele Baldelli, Maurizio Landolfi e Delia Lollini 

propuseram para a cena de cavalaria vista no exterior do cálice 19518 do Museu de Ancona [1, VIDI] 

(1991, p. 50). 
496 As lanças, assim como a vestimenta trácia, designam o cavaleiro (LISSARRAGUE 1990, p. 202). 
497 Um cavaleiro pintado no exterior do cálice fragmentário oriundo do Pitino di San Severino na 

região de Marche veste clâmide, botas e alopekís [1, VIDI].  
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Segundo Demóstenes, orador e combatente que viveu sob domínio 

macedônio, a cidade de Atenas honrou com o sepultamento em monumentos 

públicos aqueles que se alinharam em Maratona e Platéia, e aqueles que tomaram 

parte nos combates navais de Salamina e do Artemísio498. A cidade é elogiada por 

Isócrates, contemporâneo de Demóstenes, por ser local de “espetáculos variados e 

belos”, onde os festivais (panégyris) se realizam de tempos em tempos. Para os 

visitantes, o “festival é contínuo”499. A hipótese de que a pintura de atletas e 2810 

guerreiros em cálices esteve relacionada a celebrações de vitória pode recorrer a 

testemunhos escritos como estes. 

Por sua vez, os cálices pintados com cavaleiros em vestes trácias do pintor 

de Pistóxenos não são explicitamente destinados às festividades ou à celebração de 

vitórias nos concursos ou na guerra.  

A participação dos cavaleiros nas guerras é bem documentada, mas parece 

não ter motivado o pintor a contrapor cenas de combate às figuras montadas que 

vemos nos exemplares do Louvre e do Museu de Florença aqui apresentados500. O 

prestígio social e a notável presença dos cavaleiros nas imediações da Ágora de 

Atenas, dos quais se têm inclusive registros epigráficos501, também não motivaram 2820 

sua figuração em cerimônias oficiais.  

                                                 
498 Demóstenes, Oração da coroa, 208. 
499 Isócrates, Panegírico, 45-46. 
500 O único cálice alguma vez atribuído ao pintor de Pistóxenos que teria apresentado um cavaleiro no 

medalhão interno e uma cena de combate no exterior parece ter sido publicado apenas no 

suplemento de dezembro de 1971 da Burlington Magazine de Londres, na seção “Notables Works of 

Art now on the market” (prancha 1). Tal cálice de figuras vermelhas mede 13 cm de altura e 31 cm de 

diâmetro, estava à venda na Galeria Ulla Lindner de Munique, foi datado entre 460 e 480 a.C. e 

apresentava inscrição Ho país kalós sobre o cavaleiro vestido de clâmide e pétasos. O paradeiro 

deste exemplar é desconhecido, ele não veio a figurar nos addenda das listas beazleyanas ou em 

qualquer texto atribuicionista posterior.  
501 Em 1971, nas escavações estadunidenses da “Stoá de Hermes” situada nas imediações da Ágora 

de Atenas, ao longo da via Panatenaica, foram encontados tabletes de “avaliação” de cavalos, onde o 

nome dos cavaleiros aparecia no genitivo (KROLL 1977, p. 84-85). Tais tabletes são datados dos 

séculos quarto e terceiro a.C., mas a presença de pródromoi - “corpo especializado de homens 

montados ligados à cavalaria ateniense regular”, conhecidos a partir de Xenofonte (Hiparco, I, 25) e 

Aristóteles (Constituição dos Atenienses, 49. 1)- na Ágora de Atenas é documentada já no século V 
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a.C. por um relevo dedicatório em mármore branco que preserva as letras iniciais de seis linhas com  

uma lista de comandantes tribais de cavalaria (BUGH 1998, p. 81-82). O relevo foi datado pela “forma 

das letras” entre 446 e 403 a.C..     

Figuras 193 e 194: fotografias do cálice G108 do museu do Louvre de Paris. Sítio oficial do 
Musée du Louvre <http://cartelfr.louvre.fr>, acessado em 25 de setembro de 2009, 4:4:47. 
Direitos reservados. Altura: 13,1 cm; diâmetro do cálice: 32,1 cm. Procedente de Vulci. 
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O pintor preferiu pintá-los à entrada oikos, possivelmente no momento da 

despedida dos guerreiros (nestas cenas, colunas, objetos suspensos e bancos 

(díphros) marcam o cenário interno502); ou em cenários não citadinos, marcados por 

árvores ou arbustos secos, como aqueles que vemos na tampa da píxide da 2830 

Biblioteca Real Bruxelas (figura 100) ou no exterior do cálice 4982.19 da galeria de 

Berlim (figura 180)503.  

 

 

 

                                                 
502 François Lissarrague observou que no exterior do cálice G2335 [25] “uma coluna à esquerda e 

uma árvore à direita indicam, em cada caso, a passagem para o espaço exterior” (LISSARRAGUE 

1990, p. 219). 
503  Num outro caso, a taça fragmentária no. 12826 do Museu Nacional de Reggio Calábria [62, VIDI], 

não há um só rosto preservado e as iconografias apontadas por Beazley são ambiciosas. No interior 

do que restou da peça, ele apontou um “jovem em clâmide, com lanças e espada”. No exterior, sobre 

uma pequena extensão de não mais que 6 cm e meio, Beazley teria visto um “homem com traje trácio 

sentado numa pedra” e um “cavalo atado a um marco”. Aqui temos dois problemas: em primeiro 

lugar, não se vê cavalo nenhum ou o marco onde estivesse ele atado, a juventude atribuída ao 

figurado teria que ter sido deduzida dos joelhos e das mãos, o que não me parece uma tarefa 

simples. Preferi, então, supor que parte das imagens me faltava. Há provavelmente um ou mais 

fragmentos que o atribuidor viu e associou a estes. De algum modo, eles se extraviaram do conjunto.   

Figura 195: fotografia de vista do interior do cálice de figuras vermelhas  número 75.770 
do Museu Arqueológico Etrusco de Florença. Inscrição ΗΟ ΓΑΙΣ ΚΑΛΟ[Σ]. Altura: 14 
cm; Diâmetro do cálice: 32,5.  
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Assim como os atletas na palestra, os cavaleiros em vestes trácias podem 

aparecer acompanhados de homens barbados com cajado, o que, segundo 

Lissarrague, indica a juventude característica da maioria deles504.  O único exemplar 

do Museu Nacional de Estocolmo atribuído ao pintor de Pistóxenos [25] é tomado 2840 

como exemplo desta “oposição” entre os jovens cavaleiros (dois deles em clâmides 

e pétasoi, apenas um vestido à trácia) e os anciãos apoiados em seus cajados505.  

Por sua vez, o cavaleiro do interior do cálice de Florença não foi contraposto a 

uma cena de despedida de guerreiros. No lado externo deste cálice está uma 

complexa e contínua cena de gineceu na qual tomam parte dez figuras femininas 

(figuras 196 a 199).  

No esquifo de Línos e Héracles em Schwerin o assassinato não estava 

configurado, mas ao contemplador que conhecia o mito, a phantasia desta ação se 

apresentava506. No cálice de Florença, a despedida do guerreiro foi apresentada 

também sem que fosse plenamente configurada: de um lado, o nobre e belo 2850 

cavaleiro (assim notado tanto pela vestimenta, quanto pela inscrição; figuras 191, 

192 e 195), já montado, olha para trás e parece acenar507. O lugar donde ele parte é 

mostrado no exterior do cálice: a morada, o “domínio das mulheres”508 (figura 196).  

As guirlandas, ramos, novelos, aríbalos e espelhos são atributos destas 

figuras. A parafernália da cena conta também com os dois tipos de assento vistos 

nas píxides e lécitos à maneira do pintor (diphrós e klismós), com objetos suspensos 

e cálatos (dois dos quais parcialmente subpostos às pernas de duas figuras, o 

terceiro abaixo de uma das asas).  

Tal como na cena contínua da píxide da Biblioteca de Bruxelas, nesta cena de 

gineceu o pintor traçou algumas mulheres quase sem variar as suas disposições 2860 

                                                 
504 LISSARRAGUE 1990, p. 219. 
505 Curiosamente, o cálice do museu de Estocolmo apresenta a inesperada figura barbada de Dioniso 

no interior. Ao lado de um altar, a divindade porta um cântaro e tem um tirso ao seu lado. 
506 Ver linhas 884 e seguintes deste capítulo II, páginas 125 e 126. 
507 Podemos comparar a mão estendida deste cavaleiro com a mão direita de uma das figuras da 

píxide 1965.130 do Ashmolean Museum de Oxford (pormenor na figura 116, acima).  
508 A este respeito, ver os comentários das páginas 184 a 186, linhas 1850 a 1900. 
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(cotejar as figuras 197, 198 e 199, abaixo). Também como na píxide509, as copiosas 

figuras variam ligeiramente a posição das mãos e dos braços; mas, de modo diverso 

do visto naquele exemplar, as vestimentas das mulheres do cálice de Florença são 

muitíssimo variadas, ora trazem os cabelos toucados, ora presos com fitas e 

bandanas, as pregas da ampla manga dão lugar a pequenas cruzes e a ponta 

pendente do manto ganha caimentos diferentes (figuras 197 a 199). 

  

 Apenas uma destas copiosas figuras mostra a mão esquerda em posição 

próxima daquela vista nos lécitos 1496, do Museu Nacional de Atenas, e 5235, do 

Museu Nacional de Reggio Calabria (cotejo das figuras 131 a 134 deste capítulo II).  2870 

As mãos vistas neste cálice apresentam as unhas marcadas no contorno do 

dedo e têm, nalguns casos, o polegar afinado e curto, como se vê na mão do Nereu 

do disco duplo ateniense (cotejar pormenor da figura 82, página 141, à mão 

esquerda que estende uma fita na figura 199).  

Olhos com pequenas pupilas preenchidas, feitos de um traço reto inferior e 

um traço ligeiramente curvado para a pálpebra superior, e orelhas invariavelmente 

                                                 
509 Ver comentários na p. 163, linhas 1487 a 1498. 

Figura 196: 
fotografia de 
vista do exterior 
do cálice de 
número 75.770 
do Museu 
Arqueológico 
Etrusco de 
Florença. 
Inscrições HO 
AN I [.] / 
ΚΑΛΟΣ; HO 
ΛAIΣ. Altura: 14 
cm; Diâmetro: 
32,5 cm. 
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adornadas de brincos redondos510, pintadas de apenas duas linhas curvas (hélice?), 

são alguns dos traços repetidos no desenho das dez mulheres da cena.   

 

   2880 

                                                 
510 Duas das figuradas desta cena têm as orelhas encobertas pelos cabelos. Nas demais o desenho 

foi feito em leve relevo e a curva interna pode estar aberta ou fechada, como se observa no cotejo 

das figuras 198 e 199. 

Figuras 197, 198 e 199: fotografias de pormenores do exterior do cálice número 75.770 do 
Museu Arqueológico Etrusco de Florença. Inscrição HO AN I [.] ΚΑΛΟΣ em duas linhas na 
figura 197, acima. Mulheres preparando guirlandas. Altura máxima do cálice: 14 cm. 
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Mulheres no interior de cálices de figuras vermelhas: 

 

 

Uma pequena série de figuras femininas solitárias se preservou em 

medalhões de cálice de figuras vermelhas atribuídos ao pintor511. Duas delas são 

Mênades ([7] e [80]), como aquelas de alguns cálices cujo exterior mostra cenas 

dionisíacas (exemplo na figura 147, p. 202 deste capítulo II), e a condição 

fragmentária das demais perpetuou a dúvida acerca da figuração sobre o exterior.  

A figuração das Mênades não as difere muito daquelas mulheres que vemos 

pintadas sobre outros vasos, em cenários domésticos, com espelhos, aríbalos, a fiar 2890 

e a coser (ver figuras acima e também as píxides [18] e [47]). O tradicional conjunto 

de quíton e himácio serviu de vestimenta a todas elas. Algumas apresentam também 

o tradicional sakkós, que se pode ver na cabeça da mulher sentada do lécito 1647 

do Museu Nacional de Atenas [6], ou sobre os cabelos da deusa Afrodite pintada no 

cálice de fundo branco do Museu Britânico [36].  

Obviamente, a diferença fundamental reside nos atributos próprios da 

Mênade (tírso e serprente e, em alguns exemplares, também num grande colar de 

contas): quando estes estão ausentes ou são substituídos pelo cálato, a cena passa 

a ser descrita como “cena doméstica” e a figura feminina apenas como “mulher”. 

Num dos interiores de cálice fragmentário atribuídos ao pintor de Pistóxenos, 2900 

Beazley reconheceu uma “mulher com enócoa e cetro diante do altar (em pé, de 

frente, cabeça para a esquerda”)512.  

A julgar pela fotografia publicada no sítio eletrônico dos Arquivos Beazley513, o 

que o atribuidor considerou um cetro, não parece ter preservado a extremidade 

superior (ver desenho feito a partir desta fotografia na figura a seguir). Assim sendo, 

tão possível quanto uma ponta de cetro, um pâmpano poderia encimar a longa vara 

que a figura sustenta com a mão sob o himácio. A “mulher” pode ser então uma 

Mênade e não mais diante de um altar (ausente, suposto pelo atribuidor), estaria 

fazendo uma libação, tal como a Mênade do interior do cálice que se reconstitui de 

                                                 
511 Números [7], [9], [51], talvez também [43] e [80] do Corpus desta tese. 
512 BEAZLEY 1963, p. 862, número 25; [9]. 
513 <www.beazley.ox.ac.uk>, vaso número 211353. 
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fragmentos da Universidade de Leipzig e do Museu de História da Arte de Viena 2910 

[77]. O uso vulgarizado dos cálices em cultos dionisíacos favoreceria esta última 

hipótese.  

 
Figura 200: Desenho a partir de fotografia disponível no sítio eletrônico do Beazley 
Archive <www.beazley.ox.ac.uk>, vaso número 211353. Fragmento de cálice da 
coleção Cahn de Basel, inventário: HC88. “Mulher com cetro e aríbalo” ou 
“Mênade com tirso e aríbalo”. Escala aproximada: 1/1. 
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Divindades e Heróis em cálices de figuras vermelhas: 

 

 

 A distinção qualitativa entre as figuras vermelhas e os fundos brancos 

atribuídos ao pintor de Pistóxenos, enunciada explicitamente por Beazley em 

1943514, tem uma relação aparentemente estreita com os temas pintados. 

 O “conjunto da obra” compreende muitas pinturas com evidente inspiração 2920 

mitológica feitas em policromia sobre fundo branco, enquanto na técnica de figuras 

vermelhas o pintor parece ter feito poucos deuses e heróis.  

 O Sileno nomeado no interior em fundo branco do cálice 27.231 do Museu de 

Reggio Calabria e a Mênade por ele arrebatada, se não significarem algum mito 

atualmente desconhecido515, serão a única exceção para esta técnica516.  

Afrodite, o Zeus metamorfoseado em touro e talvez Apolo, são divindades que 

o pintor teria feito somente sobre fundo branco517; enquanto em figuras vermelhas a 

divindade predominante é Dioniso, identificado em quatro cálices518. Há duas cenas 

excepcionais nas quais Hermes e Dioniso confraternizam: numa delas, são 

simposiastas (figura 149, p. 202, acima), na outra se encontram com Héracles [47]. 2930 

Selene, a divindade lunar, aparece em dois fragmentos de cálice ([71] e [72]) 

encontrados em sítios muito próximos: Caramina, na Sicília, e Locri. Além dela, de 

Hermes e de Dioniso, não veremos nenhuma outra divindade seguramente 

identificada em figuras vermelhas atribuídas ao pintor. 

                                                 
514 Em conferência na Academia Britânica, 17 de maio de 1943, ver o item número 1, páginas 13 a 15 

da introdução desta tese. 
515 Todas as possibilidades de reconstituição da inscrição Byb[..] que parece nomear o Sileno 

resultam em nomes não áticos (BEAZLEY 1941, p. 601). Tal mito poderia não ser de origem ática, à 

julgar pelo nome do Sileno. 
516 Há exemplares em sofrível estado de conservação que não permitem determinações 

iconográficas. Fragmentos provenientes da Acrópole de Atenas e de Locri [4] e [65] são exemplos 

disso. O conjunto de fragmentos que mostra uma cena de simpósio no exterior [12], também. 
517 Respectivamente, os números [36], [23], e [39] do Corpus documental desta tese. O último, 

atribuído à maneira do pintor, apenas o cálice com a figura de Afrodite foi atribuído por Beazley.  
518 Estocolmo, Museu Nacional, G2335 (no interior) [25]; Ferrara, Museu Arqueológico de Spina, T321 

(em simpósio no exterior, com Hermes) [26]; Nova Iorque, no mercado de antiguidades (exterior) 

[46]; Orvieto, 2587 (exterior) [47].      
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Se considerada a totalidade dos exemplares atribuídos ao pintor, os deuses 

pintados em figuras vermelhas são quantitativamente inexpressivos: constam em 6 

dos 68 vasos pintados nesta técnica.   

Para a mitologia heróica, o contraste será ainda mais acentuado. Em fundo 

branco foram atribuídas ao pintor cenas agitadas como o assassinato de Orfeu no 

célebre cálice fragmentário da Acrópole de Atenas [5], ou o rapto de Europa [39], 2940 

nos fragmentos encontrados no templo de Aphaía em Egina. Algumas das cenas 

movimentadas em fundo branco envolvem personagens do ciclo troiano: 

Clitemnestra e Taltíbio [1] no cálice fragmentário oriundo do Pitino de San Severino, 

em Marche; Odisseu e Diomedes empunhando suas armas no fragmento que se 

encontra em Boston [14]. 

Em figuras vermelhas de mesma atribuição foram preservados dois cálices 

com cenas muito recorrentes da mitologia de Teseu ([38] e [68]).  

No período cimoniano a pintura mural e a poesia tomaram este herói como 

um tema privilegiado519. Havia uma relação direta entre Címon e Teseu, assim como 

Pisístrato esteve vinculado a Héracles, por uma ancestralidade manifesta, e também 2950 

pelo fascínio, tomando os heróis como modelos520.  Entretanto, a idéia de que 

pintores e fazedores de cerâmica poderiam ter sido “ferramenta de propaganda 

política” dos governantes parecerá extremamente problemática521, principalmente se 

entendermos, a exemplo de Pierre Ducrey, que na Atenas do pós-guerras médicas, 

não havia “força política exercendo seu poder sem partilha nem limite” e que tais 

excessos seriam objeto de controle do dêmos522, ao qual os próprios governantes 

estavam sujeitos.  

 

 

                                                 
519 O que se reconhece em muitos documentos literários, dentre os quais a Ode de Baquílides ao 

Herói e a Vida de Címon de Plutarco (IV), bem como a descrição dos edifícios públicos erigidos por 

Címon nas imediações da Ágora de Atenas feita por Pausânias (I, 15-23). Um destes edifícios era o 

templo de Teseu. 
520 PROST 1997, p. 30-31. 
521 BOARDMAN 2001, p. 208. 
522 DUCREY 1987, p. 210 
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Fragmentos diminutos de cálice e outras formas de vaso com figuras 2960 

vermelhas: 
 
 Há ainda uma série importante de pequenos fragmentos ou de fundos de 

cálice fragmentários acerca dos quais pouco se pode dizer. Apontou-se, ainda na 

introdução desta tese, a condição fragmentária de parte significativa da “obra” do 

pintor como um evidente complicador da determinação da mão do artista. Os casos 

extremos podem tornar a iconografia um exercício igualmente arriscado. 

 No volume do Corpus Documental que preparou523, Beazley atribuiu ao pintor 

uma pequena e mal conservada cabeça de mulher num fragmento de bordo de 

cálice [50], o que é conciliável com a valorização que dava aos fragmentos, 2970 

expressa explicitamente na publicação que fez dos fragmentos de Florença524.  

 Robert Guy, dentre outros novos atribuidores, se lançaram frequentemente ao 

desafio de reconhecer pintores a partir de um número reduzido de traços. Nos 

fragmentos dos museus estadunidenses de San Antônio [69] e de Harvard [19]525, 

pouco mais que um rosto de jovem pode ser visto; nos dois casos, Guy propôs a 

atribuição.     

 Outros formatos atribuídos ao pintor também se preservaram em diminutos 

fragmentos, como por exemplo a peça número 25.78.3 do Metropolitan Museum de 

Nova Iorque [44]. A iconografia “deusa com cetro” para este fragmento de cratera 

parece tão arriscada quanto sua atribuição, que Beazley preferiu manter “à maneira”. 2980 

 Dentre exemplares de forma incomum, uma cóe atribuída ao pintor nos anos 

1980 [79] se preservou inteira, e apresenta figura de Sileno galopando uma mula. A 

inserção de uma fotografia feita sob luz rasante no Corpus Documental do museu de 

Würzburg, permite ver esboços de musculatura da montaria e do Sileno. Costelas 

marcadas com pontos de verniz diluído associadas a esboços de pormenores do 

corpo são características que parecem possibilitar a comparação desta cóe com 

fragmentos que analisei na Ágora [2] e em Florença [30] (respectivamente, p. 237 e 

seguintes; 208 e seguintes deste capítulo II).  
                                                 
523 BEAZLEY 1927a. 
524 BEAZLEY 1933. 
525 Neste último fragmento, convém notar que o que Aaron Paul considerou como sendo uma “cruz” 

(talvez considerando o objeto suspenso sobre Linos, no esquifo que deu nome ao pintor), poderia ser 

parte do desenho de uma lira.  
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Divindades em cálices de interior em fundo branco, sem figuração no exterior: 

 2990 

  A cerâmica ática com figuras policromas sobre fundo branco é considerada 

rara, restrita a um período curto – entre 530 e o início do século IV a.C. – e originada 

de uma só comunidade de ceramistas – o bairro do Cerâmico em Atenas 

(Kerameikós)526. Tradicionalmente, a introdução de engobo branco na cerâmica foi 

atribuída a Nicóstenes e aos artesãos que com ele trabalhavam, ou a Andocídes527, 

nome ao qual também veio a ser imputada a invenção da técnica de figuras 

vermelhas528.  

Em exemplares do segundo quarto do V século a.C., a técnica de fundo 

branco foi interpretada como “um meio de transpor sobre os vasos a técnica da 

pintura mural”529, o que resultaria numa paradoxal valoração, sob o ponto de vista da 3000 

moderna interpretação arqueológica530:  

“By linking a vase painting to a ‘lost monumental painting’ 

or a ‘lost literary source’ you are of course up-grading the 

importance of your pot (a double-bind involved, which has 

apparently passed unnoticed, being that you are at the 

same time down-grading the creativity of your painter)”531. 

                                                 
526 MERTENS 1974, p. 91. 
527 PFUHL 1955; MERTENS 1974; os nomes ANDOKIDES e NIKOSTHENES são conhecidos por 

inscrições.  
528 PÉCASSE 2002. 
529 VILLARD 1969, p. 258; para exemplo atribuído ao próprio pintor de Pistóxenos, ver principalmente 

os comentários de Robertson (1992, p. 158) ao cálice de fundo branco com a figura de Afrodite 

oriundo de Camiros (Museu Britânico, D2 [36]).   
530 Segundo Herbert Hoffmann, a preocupação em relacionar a pintura mural à pintura vascular já 

caracterizava as abordagens “histórico-filosóficas” alemãs do final do século XIX e se perpetuam nas 

preocupações do “positivismo descritivo iconográfico” ocupado em coletar, descrever e rotular 

(HOFFMANN 1985/1986, p. 61- 62). Acerca dos problemas implicados na tradicional relação entre 

textos antigos sobre pintura mural e os vasos pintados datados do período cimoniano, eu mesmo 

propus recentemente algumas considerações (SANCHES 2008).  
531 “Ligando um vaso pintado a um ‘pintura monumental perdida’ ou a uma ‘fonte literária perdida’ 

você naturalmente está ampliando a importância de seu vaso (um duplo vínculo envolvido, que 
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 Ao afirmar que o pintor de Pistóxenos se enamorou da técnica de fundo 

branco a ponto de nunca dar o seu melhor nas obras de figuras vermelhas532, 

Beazley não parece ponderar sobre semelhante redução de criatividade, e, 

conseqüentemente, de autonomia figurativa. A distinção entre os fundos brancos e 3010 

as figuras vermelhas parece empenhada em estabelecer uma separação nítida no 

conjunto dos vasos atribuídos ao pintor, dividindo as “obras primas” daquelas que 

tinham valor estético inferior, posto que eram “arcaizantes em muitos aspectos”533. 

 Em 1932, Beazley e Bernard Ashmole publicaram um manual de arte antiga 

contendo definições gerais que dificilmente seriam incluídas nas publicações 

destinadas às determinações atributivas. Neste texto, o estilo arcaico grego é 

apresentado como precedido de grande orientalização e caracterizado por 

abundante assimilação de elementos “estrangeiros”: 

“The phase of strong orientalization, which preceded the 

complete assimilation of the foreign elements and the 3020 

formation of the new national style, the Greek archaic 

(...)”534. 

 A proposição de um “novo estilo nacional” ainda tributário de elementos 

estrangeiros, emergente entre os povos helênicos na época que se datou entre os 

séculos VII e VI a.C., talvez possa ser melhor entendida se considerarmos as 

circunstâncias sociais e políticas em que seus enunciadores se encontravam quando 

a formularam. Assim, poderia estar fundada no mesmo “atenocentrismo” apontado 

por Marianne Pécasse nos arqueólogos clássicos de língua germânica ativos entre 

os anos de 1920 e 1930535, posto que também implicava uma delimitação, tanto 

étnica quanto estilística, forçada; grandemente inspiradas nos valores e ideários dos 3030 

próprios estudiosos.   

                                                                                                                                                         
passou aparentemente despercebido, é que se está ao mesmo tempo depreciando a criatividade de 

seu pintor)” (HOFFMANN 1985/6, p. 62). 
532 BEAZLEY 1944, p. 31 a 32. Ver comentários na introdução desta tese, p. 13 a 15. 
533 Ver comentários nas linhas 275 a 279 da introdução desta tese, p. 15. 
534 “A fase de grande orientalização, que precedeu a completa assimilação de elementos estrangeiros 

e a formação do novo estilo nacional, o grego arcaico (...)” (ASHMOLE; BEAZLEY 1932, p. 5). 
535 PÉCASSE 2002, p. 87. 



 259 

Os “elementos estrangeiros” que caracterizavam o estilo arcaico grego 

estariam destinados ao abandono em cerca de um século, quando começariam a 

ser substituídos por características reconhecidas como “puramente clássicas”: 

“The characteristics of the new style are first, a profound 

interest in the individual forms of the human body in 

space, a conception of which the most obvious 

manifestation is the love of certain violent yet definite 

foreshortenings”536.  

 O “novo estilo nacional” ou “grego clássico” teria se imposto como uma 3040 

“unidade pura”537; e uma vez “plenamente formado” 538, faria com o arcaico um par 

de opostos.  

O pintor de Pistóxenos, descrito como um artista que transita entre o clássico 

e o arcaico539, só viria a se comprometer com as “características do novo estilo” em 

seus cálices de fundo branco, a técnica marcaria sua conversão às novas 

preceptivas, ao interesse pelas formas do corpo no espaço.  

Mas, quando se observa de perto as tais “Masterpieces”, a heterogeneidade 

de modos de figurar não parece desprezível, e não pode ser comparada à 

                                                 
536 “As características do novo estilo são primeiramente, um profundo interesse nas formas individuais 

do corpo humano no espaço, uma concepção da qual a mais óbvia manifestação é o amor de certas 

preceptivas definidas ainda violentamente” (ASHMOLE; BEAZLEY 1932, p. 29).  
537 Kossovich descreveu a “história dos tipos arqueologicamente puros” como excludentes do 

“impuro” e alheias “à multiplicidade das vias artísticas” (2002, p. 304). Uma “história de períodos 

idealizados” reduz os estilos a duas categorias e exclui um “terceiro termo ou uma terceira ordem” (p. 

305). Tal bipartição parece especialmente problemática quando consideramos a arte vascular do 

período cimoniano, pois foi preciso cunhar um período de transição no qual o dito “arcaico tardio” e o 

“proto-clássico” constituiriam vias diferentes de uma mesma arte. A coexistência de múltiplos modos 

de figurar na mesma cidadela provavelmente não se afirmou categoricamente à época, mas poderia 

ter sido condicionada por clientelas diferentes e coabitantes: uma mais apegada às tradições, outra 

entusiasmada com as novidades vistas no pórtico pintado, ou noutros edifícios públicos erigidos sob 

Címon (Prost 1997).    
538 Bernard Berenson caracterizou o estilo “plenamente formado” como “impermeável à influência 

exterior” (BERENSON, 1956, p. 156). Preocupação evidentemente compartilhada com Beazley e 

Ashmole.  
539 Ver linhas 280 a 321 da introdução desta tese, p. 15-17. 
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redundante semelhança de pormenor que muitas figuras vermelhas do pintor 

permitem propor.  As considerações derradeiras deste capítulo II pretendem mostrar 3050 

tal heterogeneidade, além de reconhecer relações persistentes e contraditas entre a 

figuração em fundo branco do pintor e a tradição figurativa dita arcaica.  

O juízo de valor artístico que motivou Beazley a diferenciar as figuras 

vermelhas dos fundos brancos de uma mesma atribuição é evidentemente 

questionável, mas alguma distinção entre os cálices pintados em diferentes técnicas 

se fará necessária540. 

Se, de modo geral, podemos afirmar que os “vasos pintados atenienses foram 

encontrados em grande quantidades em tumbas privadas e santuários ao longo de 

todo o mundo antigo”541, quando abordamos vasos de fundo branco, tais 

procedências tendem a ser um imperativo.  3060 

 Os dois cálices inteiros, oito fragmentários e dois fragmentos de cálice com 

interior em fundo branco atualmente atribuídos ao pintor de Pistóxenos542 

exemplificam um uso cerimonial evidentemente distinto daquele documentado para 

os vasos de idêntico formato pintados na técnica de figuras vermelhas: 

“The Pistoxenos Painter is famous for his whiteground 

cups which were not made for symposium use – the white 

is not very durable – but for a single prayer in a sanctuary 

or as “votive pinakes”543.  

Não há um só cálice de fundo branco atribuído ao pintor que não tenha 

origem funerária ou sacra bem documentada. Por vezes, é preciso admitir que um 3070 

                                                 
540 Para uma distinção iconográfica, ver linha 2881 e seguintes deste capítulo II. 
541 HOFFMANN 1997, p. 4. 
542 Não são apenas nove os exemplares atribuídos “a ele e a seus seguidores”, como quantificou 

Joan Mertens em 1974 (p. 107). Nenhuma destes vasos foi redescoberto após 1974. Dois deles não 

eram até então atribuídos ao pintor de Pistóxenos, a saber, os inventários 2686 de Munique [39]; 

4059 de Berlim [12]. O diminuto fragmento 2.440 do Museu Nacional de Atenas (atribuído por 

Langlotz em 1933) não foi considerado por Beazley e provavelmente ficou fora também da contagem 

de Mertens.  
543 “O pintor de Pistóxenos é famoso por seus cálices de fundo branco que não são feitos para o uso 

no simpósio – o branco não é muito durável – mas para uma prece singular num santuário ou como 

“pinákes (quadros) votivos” (SIMON 1985, p. 68). 
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mesmo cálice pode ter sido duplamente destinado na Antiguidade: feito para o 

santuário, acabou encerrado numa sepultura.  

Aparentemente, foi o que ocorreu aos cálices de fundo branco nos quais o 

pintor não contrapôs a figura do interior a nenhuma figuração externa: os 

exemplares D2 do Museu Britânico e 8140 do Museu de Delfos [23, VIDI]. Em 

fundos brancos, a opção de não pintar o exterior no cálice só reforçaria o valor de 

“quadro votivo” proposto por Erika Simon (supra).   

O cálice com a figura de Afrodite sobre um pássaro544, pela leitura que se 

pode fazer de sua inscrição APHRODITES545, parece destinado pelo pintor a ser 

material votivo; sua deposição antiga (uma tumba nas proximidades de Rodes) não 3080 

exclui o evidente sentido cultual da composição (figuras 30 e pormenores das figuras 

31 e 32, capítulo I) e a possibilidade de ter sido concebido para que fosse uma 

oferenda à deusa. O encerramento numa tumba pode ter resultado, então, de um 

redirecionamento do exemplar acerca o qual seria muitíssimo temerário especular.  

O pequeno cálice de fundo branco de Delfos provém de uma tumba do 

período bizantino546. Encontrada nas imediações do Santuário apolíneo durante as 

escavações emergenciais para a ampliação do atual Museu Arqueológico547, esta 

tumba ainda preserva seus três sarcófagos em pedra (o principal deles decorado 

com ramos, flores e bucrânio esculpidos; figura 201). Uma pequena escada dá 

acesso à câmara cuja entrada era encerrada por uma laje de cerca de trinta 3090 

centímetros de espessura. 

Antes mesmo da publicação do achado por Ίωάννας Κωνσταντίνου548, tanto a 

iconografia, quanto a atribuição atualmente admitidas para o vaso, eram 

mencionadas em notas e conferências549. O cálice de 18 centímetros de diâmetro, 

                                                 
544 Museu Britânico, D2. Ver apresentação na p. 74 e seguintes do capítulo I desta tese. 
545 Comentários no capítulo I desta tese, linhas 820 a 833, p. 74.  
546 KONSTANTINOU 1970, p. 27-28. 
547 DAUX 1965, p. 898. 
548 Éfora de Delfos à época da descoberta e a quem se reservou o direito de publicação do vaso 

(apud DAUX 1965). 
549 Segundo Georges Daux, Kontoléon e Pouilloux considerararam que “Apolo é representado 

sentado, tocando a lira, enquanto que à sua frente, sobre uma árvore, o corvo negro da lenda o 

observa”. Em 1964, no Anuário de l’École Pratique des Hautes Études, Pierre de la Coste-Messelière 
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foi figurado apenas no medalhão interno de não mais que 12 cm de diâmetro, 

apresenta a divindade à qual é consagrado o Santuário fazendo uma libação e 

portando a lira diante de um corvo (figuras 202). Notável alusão aos concursos 

musicais délficos550, o que faria do cálice uma possível oferenda. A destinação 

funerária tardia corresponderia, nesta interpretação, a uma ressignificação tardia do 

objeto.  3100 

 

 

 

 
Alguma dúvida acerca da atribuição deste exemplar foi proposta logo após 

sua primeira publicação. Konstantinou recorria ao cotejo com as liras de carapaça 

pintadas no esquifo que deu nome ao pintor (figuras 12, 13, 25 e 26 do capítulo I 

desta tese) para propor uma “estilização incomum”551 e considerou também a 

                                                                                                                                                         
noticiava que “o mais belo cálice de fundo branco encontrado até hoje”, ele reconheceu o tema do 

medalhão (“Apolo citaredo meio emantado, portando uma fíala, sentado diante de um corvo”) e 

antecipou a atribuição: attribution, d’aprés nos analyses: peintre dit “de Pistóxenos” (480-70)” (apud 

DAUX 1965, p. 898). Daux afirma ainda que já em meados dos anos 1960, Konstantínou contava 

com a ajuda de Beazley na preparação de sua publicação. 
550 Nos quais haviam concursos musicais (NORDQUIST 1999) 
551 MERTENS 1974, p. 106. 

Figura 201: vista do sarcófago decorado no interior da tumba bizantina donde provém o 
cálice 8140 do Museu Arqueológico de Delfos. Datação aproximada da tumba: sétimo século 
d.C. (apud KONSTANTÍNOU 1970, p. 29).  
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atribuição da modelagem a um “seguidor de Eufrônios”552. Quatro anos depois, em 

artigo acerca dos cálices de fundo branco, Joan Mertens preferiu ponderar: 3110 

“Altogether, the Delphi cup can best be related to the 

Pistoxenos Painter’s work; a firm attribution, however, still 

seems premature, for the correspondences are not quite 

extensive enough”553. 

Além da lira, em muitos aspectos semelhante àquelas que foram pintadas no 

esquifo de Schwerin, o jovem Apolo citaredo do cálice de Delfos parece resguardar 

muitas semelhanças com uma das figuras do esquifo: Íficles. Pormenores do rosto 

como a posição da pupila preenchida de verniz, junto ao traço superior do olho, a 

asa do nariz feita de um fino traço recurvado para baixo, lábios salientes (o superior 

ligeiramente anguloso), boca reta e um queixo arredondado, feito possivelmente de 3120 

um só golpe, permitem a aproximação atributiva (cotejar o pormenor da figura 202, 

abaixo, com o desenho de Íficles apresentado na figura 69, p. 122 deste capítulo II). 

 São poucas as diferenças entre o traçado desses rostos e talvez elas sejam 

irrelevantes: os 12 cm do medalhão do cálice de Delfos e os 15 cm de altura máxima 

do esquifo de Schwerin permitem reconhecer que a escala foi praticamente a 

mesma, mas o pincel que traçou o rosto da figura de Apolo era mais espesso; é 

preciso observar também que a figura de Apolo possivelmente teve o perfil pintado 

em traço contínuo, de cima para baixo554 (ver indicações na figura 9 da introdução 

desta tese, p. 27); enquanto as fotografias publicadas evidenciam uma interrupção 

do traço do perfil na ponta do nariz do Íficles; este último modo de traçar o perfil 3130 

pode ser visto em outros figurados de mesma atribuição, em ambas as técnicas. O 

olho e a sobrancelha da divindade, angulosos e em fortes traços de verniz negro, 

são também diferentes de outras figuras atribuídas ao pintor, e o uso de pigmento 

pouco diluído será incomum também nos fundos brancos de mesma atribuição.  

                                                 
552 Esta atribuição a um fazedor, não a um pintor, foi proposta por Bloesch, citado por Konstantínou 

(1970, p. 29). 
553 “De modo geral, o cálice de Delfos pode ser relacionado à obra do Pintor de Pistóxenos; uma 

atribuição firme, entretanto, parece ainda prematura, as correspondências não foram de fato 

extensivas o bastante” (MERTENS 1974, p. 107). 
554 O que não se vê facilmente nas fotografias, e se evidencia principalmente pela perda gradual de 

pigmento do traço, terminando com o pigmento já enfraquecido na curva do maxilar. 
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A descrição da figura de Afrodite no cálice de Londres evidencia tanto o uso 

de verniz diluído, quanto a adição de amarelo555, aspectos que podemos observar 

também no pequeno cálice de Delfos556 (figuras 202 e 203).  

Além da paleta que inclui ainda o marrom diluído, o púrpura, o vermelho e o 

branco dos dois medalhões (a iluminação é evidentemente diferente nas figuras a 

seguir), as figuras de Apolo e Afrodite podem ser comparadas em alguns 3140 

pormenores: a posição dos pés calçados, os braços estendidos e as linhas da palma 

são semelhantes.  

Há em ambas as figuras um evidente sentido hierático, explicitado tanto na 

fíala com a qual Apolo faz uma libação557, quanto no “lótus hierático” de Afrodite558.  

O modo como foi figurado o cálice de Afrodite apresenta curiosas 

particularidades em suas incisões de esboço preliminar. Em 1965, P. E. Corbett, 

helenista da University College de Londres, publicou um levantamento de tais 

incisões (figura 204), acerca das quais propôs as seguintes asserções: 

“In most respects it differs little from the final work; in the 

first draft the artist tried the effect of putting beneath the 3150 

bird's tail a smaller version of the tendril and flower in 

Aphrodite's hand -presumably as a counterweight which 

he finally decided was unnecessary- and the ground-line 

below the group was also omitted in the final picture. The 

most important change is that the goddess' head was first 

planned in front view; from the nature of the medium very 

                                                 
555 ROBERTSON 1992, p. 158 (dilute black, yellow-white); WEHGARTNER 1995, p. 67 (verdünntem 

Glanzton; orangefarbe). 
556 Irma Wehgartner não reconheceu o laranja ou o amarelo como uma das cores do cálice de Delfos, 

mas o marrom alaranjado produzido com a diluição do verniz (WEHGARTNER 1995, p. 55). 
557 Não é incomum divindades serem figuradas fazendo libação. O Dioniso do interior do cálice de 

figuras vermelhas G2335 do Museu de Estocolmo parece estar fazendo o mesmo que este Apolo, 

diante de um altar, com um cântaro [25]. Daremberg e Saglio consideram que “os próprios deuses e 

os mortos são representados portando a fíala, emblema de sua própria felicidade e lembrança das 

oferendas de vinho, de leite, ou de água com mel que lhes são trazidas” (1877-1919, p. 434).  
558 Assim o descrevia Pottier (1926, p. 25), reconhecendo na Afrodite do cálice do Museu Britânico um 

“impressionante contraste com a concepção sensual das épocas ulteriores” (p. 25-26). 
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few vase-painters were entirely successful in their 

attempts at the frontal face and it may well be that this cup 

would have merited, and received, less admiration if the 

artist had adhered to his original plan”559.  3160 

 A hesitação entre o rosto frontal e o tradicional rosto perfilado é um registro 

incomum do processo de figuração. A respeito de tais marcas interessaria fazer três 

considerações:  

Em primeiro lugar, não há um só rosto afrontado ou em três quartos atribuído 

ao Pintor de Pistóxenos. Mesmo quando a figura foi pintada de frente, como se vê 

nas píxides da Biblioteca Real de Bruxelas e do Museu Ashmolean de Oxford ([18] e 

[47]), o pintor preferiu perfilar os rostos, evitou o seu desenho frontal (pormenores 

nas figuras 104 e 116, p. 162 e 166 deste capítulo II).  

O Pintor de Pentesiléia, atribuição donde foi desengajado este cálice560, 

arriscava rostos frontais ou de três quartos em algumas de suas obras em grande 3170 

escala. A cratera do Museu de Bolonha561 a ele atribuída (VIDI) mostra rostos de 

Amazonas que poderiam se prestar ao cotejo de pormenores com os esboços 

levantados por Corbett; também o cálice que deu nome a este pintor apresenta à 

direita, alongada sobre a linha de bordo, uma Amazona morta cuja face foi pintada 

de frente562.  

                                                 
559 “Em muitos aspectos, [o esboço preliminar] difere pouco da obra final; no primeiro esboço o artista 

tentou o efeito de pôr abaixo da cauda do pássaro uma versão menor da gravinha e da flor na mão de 

Aphrodite – presumivelmente, como um contrapeso que ele finalmente decidiu que era desnecessário 

- e a linha do piso, abaixo do grupo foi omitida também na figura final. A mudança mais importante é 

que a cabeça da deusa foi primeiramente planejada em vista frontal; da natureza do meio muito 

poucos pintores de vaso eram inteiramente bem sucedidos em suas tentativas de [pintar a] face 

frontal e pode ser que este cálice tivesse merecido, e recebido, menor admiração se o artista tivesse 

aderido a seu projeto original” (CORBETT 1965, p. 18). 
560 Comentários nas páginas 81 a 84 deste capítulo II.  
561  Inventário 289. Atribuição de Furtwängler (FURTWÄNGLER; REICHHOLD 1909 (volume II), p. 88, 

pranchas 75-76) reconsiderada por Beazley (1963, p. 891). Imagens publicadas em: CASTRIOTA 

1992, p. 43-49, fig. 4. 
562 Inventário 2688 do Museu Antiker Kleinkunst de Munique. Oriundo de Vulci. ARIAS 1962, p. 351-

352, figuras 168-169; BEAZLEY 1963, p. 879, número 1. 
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Figuras 202 e 203: 
Medalhão interno 
do cálice 8140 do 
Museu 
Arqueológico 
Nacional de Delfos. 
Apolo citaredo faz 
libação diante de 
corvo. Medalhão 
interno do cálice 
D2 do Museu 
Britânico. Afrodite 
sobre pássaro, 
pinçando flor de 
lótus e inscrições in 
<www.mlahanas.de>. 
Escala aproximada 
para ambas as 
figuras. 
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Em segundo lugar, é possível perceber que o pintor marcava pormenores 

anatômicos correspondentes a costelas e músculos ao esboçar figuras vermelhas. 

Em exemplares de mesma atribuição, foi possível ver linhas paralelas gravadas 3180 

sobre as pernas e braços dos figurados563, e se pode perceber que, mesmo cobertas 

pelo panejamento, as figuras poderiam ter o contorno das pernas traçado564, seriam 

concebidas a partir do desenho do corpo. Nenhuma dessas características pode ser 

percebida no levantamento dos esboços do cálice de Afrodite (figura 204). O pintor 

deste exemplar se orienta por linhas retas, e demarca os contornos sem se ater na 

posição de músculos, tendões e ossos.  

 

 
 

 3190 

                                                 
563 Linhas 2269-2272, fig. 162 (p. 210 a 212 deste capítulo II); ver também as marcas sobre as pernas 

do Héracles do disco duplo (Fig.99). Linhas paralelas sobre os braços foram observadas no 

fragmento da Ágora (fig. 190). 
564 Linhas 1359-1364 deste capítulo II, fig. 99. 

Figura 204: desenho dos esboços preliminares do cálice D2 do Museu Britânico (reprodução 
da figura 1 de CORBETT 1965, p.  19).  Os esboços do rosto, da linha horizontal de base e 
da flor ou palmeta abaixo da figura não foram considerados na pintura (ver figura anterior).  
Diâmetro do medalhão: 20 cm. 
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Uma terceira consideração talvez esteja mais relacionada à interpretação de 

Corbett, que à própria figuração vista no cálice. Se o pintor intentou fazer um 

“contrapeso” (counterweight) na composição, este recurso, ou esta preocupação, 

será incomum a outros interiores de cálice atribuídos ao pintor. Os cálices com 

figuras de atletas, por exemplo, trazem um grande marco à esquerda e minúsculos 

objetos no lado oposto (halteres, estrigilo e aríbalo; ver figuras 166 e 167, p. 218). 

No cálice 17869 do Museu Nacional de Atenas [7, VIDI], a introdução de uma árvore 

sobre um rochedo, também à esquerda, justamente o lado para onde corre a 

Mênade565, resulta numa composição totalmente alheia ao equilíbrio das “áreas de 

cor sólida” que Corbett procurava ver.   3200 

 Tais considerações buscam uma relação entre a Afrodite policroma do Museu 

Britânico e cálices de figuras vermelhas, nos quais as figuras estão inseridas em 

medalhões menores, a iconografia é outra e as linhas de esboço nem sempre se 

preservaram, ou foram totalmente encobertas por linhas de verniz566. Entretanto, 

quando nos voltamos para outros cálices de mesma atribuição, recorrendo ou não 

aos esboços preliminares, as diferenças serão igualmente significativas. 

   

                                                 
565  E também para onde a inscrição invertida “HO PAÍS KALÓS” direciona o olhar do leitor. 
566 O que parece ter ocorrido com a cena do interior do cálice 17869 do Museu de Atenas [7, VIDI]. 
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Cálices com interior em fundo branco e exterior em figuras vermelhas 

(encontros entre duas figuras contrapostos a diversas cenas): 

 3210 

 

Héracles, que no disco duplo e no esquifo de Schwerin foi pintado em duas 

passagens mitológicas diferentes, aparece também sobre o fundo branco 

fragmentário encontrado no Heraion de Samos567 [76].   Dentre os heróis, Héracles 

é o único cuja figuração é atribuída ao pintor tanto em figuras vermelhas, quanto em 

fundo branco.  

Fragmentos de fundo de cálice como este último, ou como aquele que Martin 

Robertson mediu em máximos 20 cm no Museu de Belas Artes de Boston [14], 

perpetuam a dúvida quanto à figuração do exterior, posto que preservaram apenas a 

parte mais profunda do cálice, imediatamente sobre o pedestal568. 3220 

Exceção feita a estas peças, aos dois cálices integralmente preservados com 

as figuras isoladas de Afrodite e Apolo569 e ao pequeno fragmento encontrado no 

Acrópole de Atenas570, todos os outros cálices de fundo branco atribuídos ao pintor 

preservaram algum tipo de figuração no exterior. Quase sempre feita na técnica de 

figuras vermelhas, a figuração externa destes cálices se caracteriza por uma escala 

menor, desenhos menos pormenorizado de vestimentas, objetos, e corpos, além da 

iconografia aparentemente destituída de personagens mitológicos571. 

Os cálices de interior em fundo branco e exterior em figuras vermelhas 

atribuídos ao pintor compartilham uma outra característica que não se vincula ao 

modo segundo o qual foram pintados, mas tem implicações importantes no exercício 3230 

da atribuição: sua constituição fragmentária.  

                                                 
567 Museu de Vathy, inventário: K6314. 
568 Tal como ocorreu com o fragmento de cálice de figuras vermelhas número 151428 do museu de 

Florença (exterior apresentado na figura 186, p. 236 deste capítulo II).  
569 Comentários nas linhas 2999 a 3209, logo acima. 
570 Comentários na introdução desta tese, página 20, linha 319 e seguinte. 
571 Tais personagens parecem ter sido reservados à cena policroma do interior, assim como as 

inscrições, visto que as letras HEPA no exterior do cálice 19518 do Museu de Ancona [1, VIDI] são 

excepcionais. 
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O cálice fragmentário com as pinturas do “rapto de Europa” no interior 

policromo; e de um Eros em figuras vermelhas, alçando vôo com fíala e lira no 

exterior [39], preservou parte do rosto da figurada, assim como uma de suas mãos. 

A parte central da cena se perdeu, assim como o rosto do Eros pintado no exterior.  

A procedência precisa deste cálice é conhecida: foi encontrado em 1811 

“sobre uma mesa de oferendas no cômodo de trás” do templo de Aphaia  (Ἀφαία) em 

Egina572.   

Por sua vez, o cálice encontrado na tumba número 1 da necrópole de 

Frustellano no Pitino di San Severino, Marche [1, VIDI], não teve uma preservação 3240 

tão afortunada quanto aquela dos cálices oriundos de tumbas em Delfos e Camiros 

(figuras 202 e 203, acima). O interior foi reconstituído em cerca de metade da sua 

extensão original, e o fundo branco “corroído e degradado”573 quase não suportou a 

pintura; apenas alguns traços podem ser vistos atualmente574. Dentre estes, um olho 

e uma mão se preservaram com maior nitidez (pormenor na figura a seguir).   

 

 

                                                 
572 WILLIAMS 1987, p. 633. 
573 BALDELLI et alii 1991, p. 50. 
574 São visíveis as linhas diluídas da vestimenta da figura feminina, de seu pulso e da lança que ela 

eleva, os cabelos dela e a barba do homem com capuz púrpura ou cinzento que a retém pelo pulso, e 

ainda o olho deste figurado. 

Figura 205: Fotografia de pormenor do interior do cálice 19518 do Museu Arqueológico Nacional de 
Ancona. “Taltíbio e Clitemnestra” (apud BALDELLI 1991, p. 50). Diâmetro do medalhão: 30, 5 cm.  
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O cálice dito de “Aquiles e Diômeda” [11] não sofreu tamanha corrosão, mas 

seu estado de conservação não pode ser considerado mais vantajoso575. 

Encontrado em Vulci pela família Campanari a serviço do papado576, este cálice 3250 

fragmentário não veio a ser incluído na coleção do Museu Gregoriano e acabou 

sendo vendido em Berlim, aparentemente em razão de seu precário estado de 

conservação:  

 “Anche la Kylix del Pittore di Pistóxenos, rinvenuta nel 

1835 nello scavo della città, fu restaurata, disegnata e 

successivamente venduta a Berlino dove è tutt’oggi  

conservara. Probabilmente questa Kylix, molto lacunosa e 

frammentaria, rientrò, per il suo cattivo stato di  

conservazione, in quel nucleo di materiale archeologico 

restituito dal Governo Pontifício ai Campanari in parziale 3260 

saldo del diritto di scavo in Camposcala”577. 

Os fragmentos do interior reconstituem os rostos do casal de figurados 

distantes um do outro. A julgar pela remontagem, a mulher estaria em pé à frente do 

homem sentado. Duas letras de uma inscrição que veio a ser lida como 

                                                 
575 As condições de achado dos fragmentos deste cálice, num nível de preenchimento de uma terma 

romana, ao lado do tempo da cidade, foram descritas por Fracesco Buranelli em seu estudo acerca 

das escavações de Vulci nos anos 1830: “Dallo stesso edifício, probabilmente da un saggio in 

profondità, provengono alcuni frammenti di kylikes attiche a figure rosse tra cui la kylix del pittore di 

Pistóxenos oggi conservata a Berlino (figg. 2-3); si tratava evidentemente di uno strato precedente sul 

quale si era impostato l’impianto termale, secondo una successione stratigrafica riscontrata in seguito 

anche nell’area della villa romana côn criptoportico. Data la vicinanza al grande tempio è ipotizzabile 

che il rinvenimento di cerâmica attica si possa riferire ad un deposito votivo relativo alle fasi più 

antiche del culto, già testimoniate da parti di decorazioni architettoniche ed iscrizioni rinvenute 

nell’area circostante” (BURANELLI, 1990, p. 240). 
576 Ver p. 33 e seguintes do capítulo I desta tese. 
577 “Enquanto o cálice do Pintor de Pistóxenos, reencontrado em 1835 na escavação da cidade, foi 

restaurado, desenhado e sucessivamente vendido em Berlim, onde é conservada até hoje. 

Provavelmente este cálice, muito lacunoso e fragmentário, por seu mau estado de conservação, 

retornou àquele conjunto de material arqueológico restituído pelo Governo Pontifício aos Campanari 

em saldo parcial do direito de escavação em Camposcala” (BURANELLI 1990, p. 47). 
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“[∆ΙΟ]ΜΕ[∆Ε]”578 são a principal motivação para a iconografia proposta. Sem o 

desenho das mãos ou da parte inferior das figuras preservado, os fragmentos 

restringem nossa observação ao busto e à cabeça da mulher; além da cabeça do 

homem que lhe afronta579 (figuras 206 e 207). Os pormenores de rostos e da vestes 

translúcidas não são em nada comparáveis ao desenho dos cavaleiros nus580, em 

figuras vermelhas, no exterior do mesmo cálice (pormenor na figura 208). 3270 

   

 

                                                 
578 WEHGARTNER 1995, p. 62. As demais inscrições se assemelham àquelas noutros cálices de 

mesma atribuição: O nome Eufrônios “com ’epoíesen” e o recorrente “Glaukon Kalós”.  
579 Segundo a interpretação corrente, o encontro que vemos corresponderia a um dos versos do nono 

livro da Ilíada: “Dorme Aquiles no fundo com Diomeda, / Filha de Forbas de rosadas faces, / Cativa 

em Lesbos” (Ilíada, livro IX, v. 661).  
580 Acerca dos cavalos em galope figurados na cena externa deste vaso, ver comentários nas páginas 

243 e 244 deste capítulo II. Estes cavaleiros nus não terão comparanda no conjunto dos vasos de 

mesma atribuição.  

Figuras 206 e 207: fotografia de pormenores do interior do cálice F2282 do 
Antikensammlung de Berlim.  “Aquiles e Diômeda” a partir de inscrição . In: Corpus 
Vasorum Antiquorum, BERLIN, ANTIQUARIUM 3, pranchas 102, figura 1-2. Diâmetro 
estimado em 32 cm.  
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O cálice fragmentário provenientes do templo de Locri Epizephyrii (ainda não 

se sabe a que divindade ou herói este templo é consagrado581) também não 

preservou a parte baixa da cena [61, VIDI]. Beazley viu três inscrições no interior 

desse cálice e as publicou na série Some Inscriptions do American Journal of 

Archaeology582 um ano antes da primeira publicação inglesa de suas listas de 

pintores. Ao indicar a atribuição do vaso, ele considerou a atribuição comum a certos 

vasos583 como critério para identificar inscrições lacunosas: 3280 

“The artist is the Pistoxenos painter, and since his white 

cup in Berlin bears the signature of Euphronios, it may 

well be that the first of the Taranto inscriptions should be 

restored as [EVΦPONIOΣEΓ]OIEΣEN. Similarly, seeing 

that the Berlin cup, the London Aphrodite cup, and a red-

figured cup in Berlin by the same artist, all bear the love-

name Glaukon, the second of the Tarantine inscriptions, 

                                                 
581 Segundo me relatou pessoalmente o Dr. Claudio Sabbione do Museu Nacional de Reggio Calabria 

e da Superintendência arqueológica local. 
582 O atribuidor não viu nenhuma inscrição no exterior, e suas considerações acerca das três que viu 

foram repetidas por outros autores (ARIAS, 1962; ROBERTSON 1992; BOARDMAN 1989).  
583 O cálice de Locri, à época no Museu de Taranto, e os cálices inventariados com os códigos D2 no 

Museu Britânico; F2282 e 4982.19 no Antikensammlung de Berlim, apresentados nesta tese nas 

figuras 209 a 211; 30 a 32 (p. 75 a 77) e 203 a 204; 206 a 208;  179 a 181 (p. 232), respectivamente. 

Figura 208: fotografia de 
pormenor do exterior do 
cálice F2282 do 
Antikensammlung de Berlim.  
“cavaleiros”. In: Corpus 
Vasorum Antiquorum, 
BERLIN, ANTIQUARIUM 
3, pranchas 103, figura 2 
(pormenor). Diâmetro 
estimado do cálice: 32 cm. 
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which is in two lines, may have been [ΛVAVK]ON 

[KAVO]Σ”584.   

Para Beazley, este cálice e o exemplar com Afrodite do Museu Britânico são 3290 

as “obras primas do artista”585. Martin Robertson, entretanto, preferiu considerar este 

exemplar “mais próximo da tradição arcaica” que o cálice de Afrodite, “tanto no tema, 

quanto no desenho”586.  

 

 

 

Se considerarmos o rígido enlace do braço da Mênade, o corpo igualmente 

rígido do Sileno, seu olho afrontado e exorbitante, ou mesmo a adição de “preto 

                                                 
584 O artista é o pintor de Pistóxenos, e enquanto seu cálice de fundo branco em Berlim traz a 

assinatura de Eufrônios, as inscrições de Taranto podem bem ser restauradas como 

[EVΦPONIOΣEΓ]OIEΣEN. Similarmente, observando que o cálice de Berlim, o cálice de Londres, e o 

cálice de figuras vermelhas do mesmo artista em Berlim, todos trazem o nome de amante Gláukon, a 

segunda das inscrições de Taranto pode ter sido [ΛVAVK]ON [KAVO]Σ” (BEAZLEY 1941, p. 601). 
585 BEAZLEY, 1963, p. 859. 
586 ROBERTSON 1959, p. 114. 

Figura 209: Fotografia de vista parcial do interior do cálice número 27.231 do Museu 
Arqueológico Nacional de Reggio Calabria. Anteriormente no Museu Nacional de Taranto 
(8331). Mênade e Sileno. Diâmetro máximo: 32,5.  
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azulado (não verniz)”587 à pele pintalgada sobre o Sileno (ver figura acima), a 

avaliação de Robertson poderá parecer convidativa.  3300 

Além da mesma técnica, estamos diante de alguns outros elementos de 

figuração que se assemelham. As pupilas não preenchidas, o desenho das 

pálpebras, a interrupção do contorno das faces femininas próximo à ponta do nariz, 

retomando o traçado com tinta nova, podem ser bons exemplos.  

Os pormenores do tórax do Sileno, feitos em pontilhado, não terão paralelo 

nos vasos de mesma atribuição, mas a singularidade não será extraordinária na 

figuração em fundo branco atribuída ao pintor. Motivos como o lótus e o pássaro do 

cálice de Afrodite, ou pormenores como o plissado do péplo da “Diomeda”, ou o 

barrete púrpura acinzentado do “Taltíbio” de Ancona, também parecem ser 

incomparáveis. 3310 

Por isso, não seria descabido supor que as figuras vermelhas do exterior 

tenham tido um papel importante na atribuição destes exemplares. O cálice com o 

Sileno “Bibax” arrebatando a Mênade apresenta em seu lado externo parte da figura 

de uma mulher sentada à preparar uma guirlanda de ramos (figura 210). As mãos 

desta figurada são muitíssimo semelhantes àquelas que vimos nalguns lécitos de 

figuras vermelhas que foram ou são atribuídos “à maneira” do pintor (rever figuras 

131 a 134, p. 183 desta tese).  

 

 

                                                 
587 ARIAS 1962, p. 350. 

Figura 210: fotografia de pormenor do exterior do cálice número 27.231 do Museu 
Arqueológico Nacional de Reggio Calabria. Anteriormente no Museu Nacional de Taranto 
(8331). Mãos (de mulher) preparando guirlanda.  
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 3320 

  

 

 

 
 

Olhos, narizes e bocas também variam muito, o que terá possivelmente 

alguma relação com a diferença de iconografia (ver cotejo das figuras 211 a 213, 

logo acima).  

Olhos com cílios proeminentes como os do “Aquiles” do interior do cálice de 

Vulci em Berlim são talvez mais comprometidos com a tradição dita arcaica que 3330 

aqueles dos guerreiros do interior do cálice de “Aquiles e Pátroclo” em figuras 

vermelhas (rever figuras 61 e 62, p. 118 desta tese). Aquele exemplar, datado ao 

menos um quarto de século antes e atribuído a um pintor dito “tardo-arcaico”588, 

                                                 
588 BOARDMAN 1975 (2000). 

Figuras 211 a 213: fotografia e desenhos de pormenores dos cálices 27.231 de Reggio 
Calabria (Sileno, acima); F2282 do Antikensammlung de Berlim (“Aquiles”, à esquerda); 
19.515 do Museu Nacional de Ancona (“Taltíbio”).  O pormenor do exemplar de Berlim, a 
partir de fotografia em Corpus Vasorum Antiquorum BERLIN, ANTIQUARIUM 3, 
pranchas 102, figura 1. 
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apresenta olhos perfilados, com direcionamento evidente, uma “novidade” que os 

olhos grandes e afrontados do fundo branco de Berlim, tanto quanto os olhos 

exorbitantes dos outros dois figurados cotejados nos desenhos acima, não vieram a 

adotar. 

Poucos são os pormenores de mãos e orelhas preservados nas cenas 

internas destes cálices e mesmo quando eles se preservaram, não parece possível 

apontar muitas semelhanças.  3340 

As orelhas e as mãos constituem o primeiro nível da “identificação de autores” 

proposta por Bernard Berenson589, crítico e perito de arte renascentista. Mesmo Max 

Friedlander, um atribuidor mais preocupados com cenários e composições, avesso a 

regras rígidas na peritagem de obras de arte, considerará a importância das mãos e 

das orelhas pintadas para o exercício da atribuição: 

“La main parle plus par son movement que par son 

modele. En outre, oreille et main sont précisément des 

organes compliqués, don’t le dessin vient difficilement à 

bout; l’artiste avait tendance à se contenter d’une formule, 

pour éviter l’effort pénible d’étudier en chaque cas la 3350 

forme donnée”590.   

A ausência ou quase ausência destes pormenores em fundos brancos 

fragmentários como o cálice de “Aquiles e Diômeda” em Berlim, poderia ser um 

problema para a aplicação do “método de atribuir”, mas não evitou que estes 

fragmentos fossem desengajados da obra do pintor de Pistóxenos já em 1918, e que 

tenham figurado na lista de obras do pintor de Pistóxenos desde então.  

Entretanto, em algumas figuras, não se podem negar a semelhanças com um 

outro fundo branco de mesma atribuição. Isso pode ser visto no cotejo do cálice 

número 27.231 do Museu de Reggio Calabria com o cálice oriundo da Acrópole de 

Atenas que preserva em seu interior a cena do assassinato de Orfeu.  3360 

Quando comparamos os perfis da Mênade de Reggio Calábria e da jovem 

trácia da Acrópole de Atenas (figuras 215 e 216), é perceptível que o tratamento 

                                                 
589 BERENSON 1947. 
590 FIEDLÄNDER 1969, p. 193. 
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dado a lábios, olhos, orelhas e asas do nariz é muito semelhante, inclusive a direção 

dos traços e sua interrupção parece ser praticamente a mesma (figura 217).     

 

 

Figuras 215 e 216: desenhos de pormenores dos interiores em 
fundo branco dos cálices 27.231 do Museu Nacional de Reggio 
Calabria (acima) e 15.190 (2.439) do Museu Nacional de 
Atenas. Mênade e mulher trácia, respectivamente. 

Figura 217: direções das 
pinceladas dos rostos das 
figuras femininas dos 
cálices 27.231 do Museu 
Nacional de Reggio 
Calabria (acima) e 
15.190 (2.439) do Museu 
Nacional de Atenas. 
Interrupção na linha do 
perfil, e retomada, traços 
da sobrancelha e da 
boca. 
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A morte de Orfeu contraposta a cena de cavalaria trácia em cálice de interior e 

exterior em fundo branco: 

 

 3370 

A mais antiga imagem de Orfeu que conhecemos data do segundo quarto do 

século VI a.C. Trata-se de uma métopa délfica, um relevo sobre mármore que evoca 

a participação do herói trácio na expedição dos argonautas591. A figuração do herói 

imediatamente posterior a esta se voltaria para a sua relação com o mundo dos 

mortos e, especificamente, para a sua própria morte, no tocante à pintura vascular.  

Maria-Xeni Garezou, autora do verbete Orpheus do Lexicon Iconographicum 

Mythologiae Classicae, reconhece que grande parte das histórias de Orfeu nos 

chega por “sínteses da Antigüidade Tardia” e que algumas imprecisões se 

perpetuam592, mas, dentre as fontes do período imperial, podemos apontar uma, que 

nos propõe algo mais que as narrativas e comentários mais tardios: a periegese de 3380 

Pausânias (séc. II d.C.).  

Ao descrever a nekyía pintada pelo pintor parietal Polignoto de Tasos em 

Delfos, Pausânias inclui um Orfeu com a lira, sentado numa colina, dentre as almas 

suplicantes. Pausânias não descreveu nenhuma figura de Eurídice na composição e 

cuidou de pormenorizar a figura de Orfeu e seu entorno: 

(X, 30.6) “Olhando de novo para a parte inferior da 

pintura, vê-se, após Pátroclo, Orfeu sentado numa 

espécie de colina. Com a direita agarra a lira, e com a 

esquerda toca num salgueiro. O bosque parece ser o 

de Perséfone, onde crescem, segundo julgou Homero 3390 

(Odisséia, X, 510), choupos e salgueiros. O aspecto 

de Orfeu é totalmente grego, ele não tem nem a 

vestimenta, nem o penteado trácios”593. 

                                                 
591 Garezou, LIMC VII, 1, 1981-1997, p. 84, no. 6; p.99. 
592 Como é o caso da ligação de Orfeu com Apolo, reconhecida em diversas variantes: Apolo pode 

ser pai, mestre ou patrono do herói (LIMC VII, 1, 1981-1997, p. 81). 
593 Tradução de Rocha Pereira, 1998, p. 498, à exceção da última frase, de nossa responsabilidade. 
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O Orfeu “totalmente grego”, atribuído por Pausânias à techné de Polignoto de 

Tasos, o célebre muralista, repousa tranquilamente nos infernos e não foi enunciada 

qualquer patética nos traços de sua figura.  

A cena apontada foi analisada recentemente por Haiganuch Sarian, em texto 

acerca da escatologia órfica na cerâmica ápula594. Segundo a arqueóloga, podemos 

reconhecer na descrição a bem-aventurança de Orfeu entre os mortos e associá-la, 

ainda que indiretamente, ao Orfismo: 3400 

“Dois grupos se distinguem claramente: os punidos e os 

bem-aventurados. O pintor colocou os punidos nas duas 

extremidades do quadro e os bem-aventurados no centro. 

Dentre estes, ocupando um lugar de destaque está Orfeu 

presidindo o mundo dos eleitos. Pode-se falar aqui de 

uma escatologia délfica fortemente marcada pela religião 

de Elêusis e pelo Orfismo”595. 

 Incólume à “roda da fatalidade e do nascimento”, a figura de Orfeu seria 

então a antítese para a figura suplicante de outro músico, Tamiris596. A proximidade 

entre a localização de Orfeu e Tamiris na cena, assim como as liras que servem de 3410 

atributo aos dois figurados, reforça a interpretação de que se trata de dois grupos de 

figuras antagônicas: 

(X, 30.8.) “Neste lado da pintura está Esquédio, o que 

levou os fócios a Tróia, e a seguir a ele está Pélias, 

sentado numa cadeira, de barba e cabeça grisalha, a 

olhar para Orfeu. Esquédio segura um punhal e está 

coroado de melilotos. Tamiris, que está sentado bem junto 

de Pélias, perdeu a visão, e encontra-se numa atitude 

profundamente deprimida. Tem os cabelos e a barba 

muito compridos; a lira está arrojada aos pés, com os 3420 

                                                 
594 SARIAN, 2005, P. 161-181 
595 SARIAN, 2005, p. 161. 
596 Pausânias descreveu também uma estátua de Tamiris com a lira destruída nas mãos, em seu livro 

IX (30.2). Dois parágrafos depois, o periegeta comentou que “Orfeu superou seus predecessores na 

beleza de seus versos (...)” (IX, 30.4).    
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braços e as cordas quebradas. (9.) Acima dele está 

Mársyas, sentado num rochedo, e ao lado Olimpo, com ar 

de um rapaz em plena mocidade, que está a aprender 

flauta”597. 

Segundo afirma Erika Simon598, em artigo sobre a relação entre as pinturas 

de Polignoto e a célebre cratera dos Nióbidas, a ethographia de Polignoto de Tasos 

teria composto pares antitéticos em seus caráteres (éthos), a exemplo daqueles que 

se pode ver nas poesias de Homero e Ésquilo599. Especificamente na nekyía pintada 

em Delfos, os pares propostos por Simon são Orfeu e Tamiris e o mesmo Orfeu e 

Mársyas.  3430 

Pausânias mencionou em seu volume sobre a Ática quadros do mesmo pintor 

parietal na Pinacoteca dos Propileus da Acrópole de Atenas600. A Acrópole é o local 

donde provém o cálice fragmentário de fundo branco com a cena do 

esquartejamento de Orfeu figurada no seu interior [5, VIDI]. A datação do cálice601 

coincide com o período de atividade do pintor Polignoto. 

Para cumprir o objetivo de analisar este exemplar cerâmico, parece 

conveniente priorizar documentos textuais e imagéticos que floresceram 

concomitantemente a ele, sobretudo diante da ausência de uma publicação de 

escavação, ou de maiores informações acerca dos locais de produção da cerâmica 

ateniente figurada602.  3440 

                                                 
597 Tradução de Rocha Pereira, 1998, p. 498, com algumas alterações de nossa responsabilidade. 
598 A autora aborda outros exemplares cerâmicos no mesmo artigo, dentre os quais uma cratera com 

volutas proveniente de Spina e atribuída ao pintor de Bolonha 279 (BEAZLEY 1963, p. 428, no. 1) e 

outra, fragmentária, atribuída ao próprio Pintor dos Nióbidas (BEAZLEY 1963, p. 419, no. 2). 
599 Simon,1963, p. 48. 
600 Pausânias, I, 22, 6 e 7. 
601 Entre 460 e 470 a.C. segundo Garezou (LIMC VII, 1, 1981-1997, p. 85, no. 30). 
602 O volume de Graef e Langlotz, Die antiken vasen von der Akropolis zu Athen (1893), indica a 

procedência do exemplar, mas não sabemos quais eram os objetos e monumentos associados ou 

qualquer outra informação sobre as condições de deposição e achado. Oakley publica em 1992 um 

ateliê de vasos de figuras vermelhas do período da Guerra do Peloponeso, segundo o próprio autor, 

apenas três ateliês de ceramistas da Ática clássica foram escavados (p. 195-196). A procedência dos 

exemplares e as informações acerca dos locais de produção são temas dos capítulos 4.1.3 – 

Proveniências e 4.1.4 – Apontamentos acerca do ateliê desconhecido da presente tese. 
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Na Atenas de Címon e Péricles, Orfeu foi cantado por poetas como 

Aristófanes e Simônides em versos apologéticos. Aristófanes colocou na boca do 

personagem Ésquilo a reverência aos ensinamentos órficos dos “mistérios” e da 

“abstenção do crime”603 e são atribuídos a Simônides de Ceos os seguintes 

fragmentos:  

(frag. 27 Diehl): Inúmeras, as aves voavam 

   sobre a sua cabeça 

   e os peixes, em pé, saltavam da águas de anil do mar, 

   ao som de seu belo canto. 

(frag. 40 Diehl): Não se ergueu então o sopro do vento, que abala as 3450 

[folhas, 

   para impedir que a voz doce como o mel 

   aderisse aos ouvidos humanos604.   

Aquele que com sua música “encantou bestas e homens”, que “ensinou 

mistérios divinos” e “transitou venturoso entre o mundo dos vivos e o mundo dos 

mortos”, foi figurado na Grécia do século V a.C. principalmente em cenas de seu 

próprio assassinato605.  

Na literatura, a morte de Orfeu não se preservou em documentos do mesmo 

período, senão indiretamente, por uma referência a uma peça teatral perdida de 

Ésquilo606. Em períodos posteriores, conhecemos uma grande variedade de 3460 

narrativas acerca da morte de Orfeu, de Isócrates a Pausânias607 (Descrição da 

                                                                                                                                                         
Comentários a estes temas estão também no capítulo 2.2.4 – Botho Graef, Ernst Langlotz e os 

vasos da Acrópole. 

603 Aristófanes, os Sapos, 1032. 
604 Tradução de Rocha Pereira (1998, p. 158). A numeração dos fragmentos aqui apresentados 

corresponde à Anthologia Lyrica Graeca. Edidit Ernestus Diehl. Editio altera. Volume II. 
605 Garezou identificou oito temas recorrentes da iconografia de Orfeu em períodos anteriores à 

Antigüidade tardia, dentre os quais estão os supracitados “Orfeu nos infernos”, “Orfeu e os 

Argonautas” e “Orfeu e os animais”. Além destes, são catalogados “Orfeu só”, “Orfeu e outras 

divindades”, “Orfeu e defunto”, além da “morte de Orfeu” (LIMC VII, 1, 1981-1997, p. 83 e seg.).   
606 A peça intitulada Bassarides é citada por Eratósthenes, Catasterismoi 24 (apud Garezou, LIMC 

VII, 1, 1981-1997, p. 83).  
607 Isócrates (Livro 11, 38-39); Pausânias (Descrição da Grécia, livro IX). 
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Grécia, IX), com maior freqüência em autores dos séculos I a.C. ao II d.C., como 

Plutarco608 e Ovídio609. 

Embora variem as versões, há um aspecto que todas elas compartilham, 

como reconheceu Gazerou: “As fontes são unânimes em um ponto: o cantor sofreu 

uma morte violenta”610.  

Apontando divindades diferentes envolvidas no episódio, ou em revisões à 

versão tradicional611, é possível reconhecer Orfeu tradicionalmente considerado 

como aquele que foi esquartejado por mulheres trácias. Registra-se, sobretudo, que 

este esquartejamento teria se dado pelo fato do apolíneo Orfeu ter se negado a 3470 

honrar Dionísio quando este último invadiu a Trácia612. Neste caso, a morte de Orfeu 

seria um sacrifício. Mas, há também a leitura que se fundamenta em Plutarco (opus 

citatum) e Ovídio (opus citatum) e atribui ao ciúme a motivação que as mulheres 

trácias teriam para fazer Orfeu em pedaços. Uma vez que Orfeu encantava os 

homens com sua música e os afastava de suas esposas613.  

Decidir entre estas duas possibilidades é, de fato, uma necessidade de 

segunda ordem para a análise do exemplar atribuído ao pintor de Pistóxenos. A 

presença do mito de Orfeu na peça teatral perdida de Ésquilo614 pode indicar, 

contudo, que na Ática do século V a.C. havia uma inclinação para a versão de morte 

sacrifical, por mulheres iniciadas no culto a Dionísio.  3480 

Por vezes, as algozes de Orfeu são identificadas como Mênades615, mas em 

virtude da peça de Ésquilo, parece cabido denominá-las Bassarides616, o nome pelo 

qual se conheciam as equivalentes trácias das Mênades617.  

                                                 
608 Na lentidão da vingança divina, 12. 
609 Metamorfoses, XI, 1-85. 
610 GAREZOU, LIMC VII, 1, 1981-1997, p. 82. 
611 Pausânias registra a morte de Orfeu por um raio, um castigo de Zeus por divulgar segredos 

divinos (IX, 30.3), mas o faz enquanto uma correção à história vulgarizada do esquartejamento.   
612 Aristófanes, os Sapos, 1032. 
613 Aghion et alii, 1996, p. 214. 
614 Ver as notas 606 e 616 deste capítulo II. 
615 WEHGARTNER 1995. 
616 A Bassaris (pele de raposa) teria sido usada por Dionísio em seus mistérios trácios. “Donde o 

Dionísio trácio foi por vezes chamado Bassareus, e suas Mênades foram chamadas Bassarides” 
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Persistiram duas versões para a identidade das assassinas de Orfeu, mas 

não parece ter havido significativa divergência acerca do local: Orfeu morreu na 

Trácia. Mais que figuras encolerizadas, as mulheres trácias poderiam significar, aos 

olhos dos Atenienses, a expressão de costumes e aspecto estranhos, oriundos de 

uma região violenta e desconhecida618. 

As tatuagens que as distinguem, aparecem em forma de “Λ” na pintura de um 

estano de figuras vermelhas datado de 470 a.C. e atribuído ao Pintor de 3490 

Dokimasía619, um “seguidor do Pintor de Brigos”, segundo a interpretação 

beazleana620. A cena do assassinato se prolonga continuamente no bojo do 

exemplar: uma das mulheres trácias em vestes gregas empunha a espada contra o 

pescoço de Orfeu enquanto, com a mão esquerda, o retém pelos cabelos, outra 

mulher eleva uma grande pedra sobre a cabeça. O músico levanta a lira na direção 

da mulher que lhe ameaça com a pedra e pende o corpo para o chão, ajoelhando-

se. Trespassado por uma longa lança, Orfeu é apresentado em nudez heróica, um 

manto cobre seus ombros e seu rosto foi pintado afrontado. A cena se completa com 

um homem em vestes trácias de cavaleiro que observa, do lado esquerdo, à direita 

vemos uma árvore seca (figuras 218 e 219).   3500 

                                                                                                                                                         
(LINDEMANS, verbete bassarids, Encyclopedia Mythica <www.pantheon.org/articles/b/ 

bassarids.html> Acesso em 12 de setembro de 2007, 11:33:47). 
617 GAREZOU, LIMC VII, 1, 1981-1997, p. 81. 
618 Boardman comenta a relação entre os gregos e as mulheres trácias nos seguintes termos: “a 

Trácia provou ser a mais hostil das novas colônias gregas (...). Os gregos pensavam muito pouco 

neles exceto enquanto guerreiros, e trouxeram muitos deles para o lar como escravos. Amas (nurses) 

trácias parecem ter tido alguma demanda. Podemos reconhecê-las em vasos atenienses pelas 

marcas de tatuagem em seus braços, pernas e pescoços” (BOARDMAN 1964, p. 245). 
619 Segundo as estimativas de Boardman (1975, p. 137), este pintor esteve ativo até os anos 460 

a.C., sendo, portanto, um contemporâneo do Pintor de Pistóxenos. 
620 BOARDMAN 1975, p. 137. 
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Figuras 218 e 219: “Morte de Orfeu” em estano ateniense atribuído ao Pintor de Dokimasía 
(Para 373, 34 bis). 470 a.C. Universidade de Zurique, no. 3477. Fotografias do LIMIC, VII, 2, 
ORPHEUS 36. 

 

Vestidas ao modo grego, sem qualquer outro elemento que as distinga, as 

tatuagens e a ação identificam as mulheres trácias nesta cena. Orfeu, também 

apresentado ao modo grego, é reconhecido pela lira. 

A participação de mulheres trácias assim caracterizadas neste episódio se fez 

significativo para as interpretações modernas e a simples ocorrência de marcas 3510 

sobre a pele de uma figura podem alimentar a hipótese de uma figuração da morte 

de Orfeu. Isso ocorre sobretudo com fragmentos de pequenas dimensões como é o 

caso do fundo de cálice de figuras vermelhas de Heidelberg (inventário B86), peça 

que não recebeu nenhuma atribuição (figura 220). 

 

Figura 220: Fotografia de 

Fragmento de cálice de figuras 

vermelhas (“Morte de Orfeu”?). 

Heidelberg, Ruprecht Karls 

Universitat, B86. Sem atribuição. 

Séc. V a.C. Fotografia em LIMC, 

VII, 2, pl. 63, ORPHEUS 54.  
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As tatuagens da mulher pintada no interior do cálice de fundo branco atribuído 

ao Pintor de Pistóxenos diferem muito destes exemplos. Cobrindo os pescoços, os 

braços e os pulsos, são compostas por linhas trêmulas paralelas e pela figura de um 

animal (ver figuras 216 e 221). As linhas paralelas se assemelham à figura de 

Geropso, no esquifo de Schwerin621.  3520 

 
 

 

 

 

O animal tatuado, além de uma série de características deste cálice é visto 

também num fragmento datado da mesma época (figura 222). O exemplar pintado 

em figuras vermelhas, também é oriundo da Acrópole ateniense, e realiza, até onde 

se pode ver, dado o precário estado de conservação, uma inversão do programa 

figurativo que entrevemos no exemplar de fundo branco atribuído ao pintor de 3530 

Pistóxenos: a cena agitada do músico curvando-se diante do machado de lâmina 

dupla empunhado pela mulher trácia foi traçada no exterior, enquanto a cena calma 

                                                 
621 Cotejo proposto em BOARDMAN 1964, fig. 67.  

Figura 221: fotografia de pormenor do interior do cálice fragmentário no. 15.190 do Museu 
Nacional de Atenas (reconstituído de 16 fragmentos). “Morte de Orfeu”. Policromia sobre 
fundo branco (fotografia em Boardman, 1989, fig. 64). Um dos fragmentos (pélvis e 
abdômen de Orfeu) está ausente da fotografia publicada. 
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(neste caso apenas os pés de um homem sentado se preservaram) foi figurada no 

medalhão interno.   

 

   

 

 

Se este fragmento de cálice guarda semelhanças iconográficas com o interior 

do cálice de fundo branco atribuído ao pintor de Pistóxenos, o mesmo não se pode 3540 

dizer da face oposta. A faixa figurada no exterior atribuído ao pintor de Pistóxenos se 

preservou em poucos fragmentos, mas é possível entrever uma cena de cavalaria: 

preservam-se patas de cavalo junto à linha de base e uma figura masculina com 

barrete e capa (alopekís e zeíra, descritos na página 244 deste capítulo II) trácios 

(ver figura 225, adiante). O exterior do vaso, extraordinariamente pintado em fundo 

branco622, não foi objeto de grande interesse dos estudiosos: parece ter sido 

publicado apenas uma vez, por Irma Wehgartner623.  

A cena de cavalaria contraposta àquela que mostra a morte de Orfeu participa 

de um singular jogo de significação com o mito. A interpretação das figuras do 

interior dependerá, em alguma medida, da consideração daquelas que lhe foram 3550 

contrapostas, assim como, em vasos de outras formas, as figuras de um lado devem 

ser interpretadas à luz daquelas que foram pintadas no lado oposto. 

                                                 
622 ROBERTSON 1992, p. 156-157 
623 WEHGARTNER 1995, p. 56-57, prancha 20. 

Figura 222: Exterior e interior de cálice fragmentário oriundo da Acrópole de Atenas. 
Exemplar atribuído ao Pintor de Castelgiorgio (BEAZLEY 1963, 386.5). 500 a 450 a.C. 
Museu Nacional de Atenas, coleção da Acrópole: 2.297. Fotografia do Beazley Archive, vaso 
no. 204136. 
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No estano atribuído ao Pintor de Dokimasía, o assassinato de Orfeu se faz 

aos olhos de um homem trácio. O observador não apresenta qualquer patética e sua 

caracterização corresponde àquela dos homens trácios que vemos junto a Orfeu em 

outros vasos do mesmo período624. A vestimenta que se compõe de zeíra, alopekís 3560 

e embádes está ligado à pratica de cavalaria, e nos vasos da série de cavaleiros em 

vestes trácias montados ou de trácios e cavalos associados, há quatro exemplares 

de figuras vermelhas que foram atribuídos ao Pintor de Pistóxenos (ver p. 240 e 

seguintes).    

Há ainda um outro exemplo notável da presença de um cavaleiro trácio numa 

cena da morte de Orfeu atribuída a outro pintor. Trata-se da figuração sobre a pança 

                                                 
624 O exemplo mais célebre talvez seja a cratera de colunetas do Staatliche Museum de Berlim, no. 

3172, do qual provém a alcunha moderna de seu pintor (Pintor de Orfeu em BEAZLEY 1963). O 

exemplar é oriundo de Gela.  

Figura 223: fotografia de vista do exterior do cálice fragmentário no. 15.190 do Museu 
Nacional de Atenas (fundo retocado). “cavalos, cavaleiro trácio, palmetas”. Policromia sobre 
fundo branco. Diâmetro máximo: 32,5 cm. 
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de um estano vindo de Chiusi625, que foi datado de 450 a.C. e atualmente encontra-

se perdido626. Nas reproduções de uma de suas faces (figura 224), vemos ao centro 

Orfeu se ajoelhando. Com a mão esquerda tenta se apoiar sobre um pequeno 

prolongamento de rocha junto à linha horizontal de base, com a direita, empunha 3570 

uma lira sobre a cabeça. Em nudez heróica - apenas um leve manto cobre seu braço 

esquerdo e sua perna direita - é possível ver pormenores anatômicos em seu torso, 

e também no pulso direito. Duas mulheres o ameaçam com pedras, a primeira delas, 

em vestes gregas, porta sobre a cabeça um grande bloco, a segunda traz uma pele 

pintalgada de animal sobre um dos ombros e tem sobre a cabeça uma boina 

também pintada. À direita, para onde o herói se curva, esquivando-se da ameaça, 

um cavaleiro montado foi figurado em vestes trácias semelhante àquela da figura 

feminina que lhe é antagônica. Com a mão direita agarra a montaria, com a 

esquerda brada uma lança sobre a cabeça.  

O rochedo que subjaz Orfeu, assim como a árvore presente no estano da 3580 

Universidade de Zurique (comentário e figura acima), indica que a cena não se dá 

no interior de um edifício. As assassinas são mulheres trácias, assim assinaladas 

pelas vestes de uma delas e não mais pelas tatuagens. Talvez em defesa do herói, 

talvez vitimado como ele, o cavaleiro trácio brande sua lança contra as mulheres. 

Orfeu nu é uma constante na imagética do século V grego, a ponto de não se 

encontrar uma única exceção para a cena de assassinato. Apesar das diferenças de 

temática e agitação, se cotejarmos estas cenas ao Orfeu descrito por Pausânias na 

léskhe dos Cnídios em Delfos, podemos reconhecer que a atenção do periegeta ao 

comentar que “Orfeu não tem nem a vestimenta, nem o penteado trácios” se 

justificaria em comparação com figurações posteriores à metade do IV século a.C., 3590 

ou de outra origem, notadamente a Apúlia, donde provém exemplos de Orfeu 

vestido com capuz e capa, ao modo trácio, pintado em ânforas do século IV627.    

 

                                                 
625
 BEAZLEY 1963, P. 1050, no.1 

626 Pertencia a uma coleção particular (Coleção Braun) e foi publicado por Garezou (LIMC VII, 1, 

1981-1997, p. 86-87, desenho 47). 
627 Este é o caso dos exemplares dos museus de Bari (inventário 873) e de Nápoles (inventário H 

3222), ambos apontados por Sarian em seu estudo acerca desta produção (SARIAN 2005). 
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A imagética do assassinato de Orfeu após 500 a.C. se mostrou abundante628, 

variam contudo os instrumentos empregados, o cenário e a presença de outras 

figuras. O estabelecimento de paralelos e aproximações iconográficas e estilísticas 

com tais exemplares629 permite sugerir que o cálice no. 15190 do Museu Nacional 3600 

de Atenas tem em seu exterior um complemento da cena do interior. Com efeito 

semelhante a uma contextualização, a imagem preservada de um cavaleiro trácio 

localiza o assassinato em uma paisagem. 

Outro aspecto a se considerar é o fato de que Orfeu está ligado ao “ciclo de 

vida e morte” e os ensinamentos órficos em outras épocas e circunstâncias serviram 

de “guia para a vida além-túmulo”630.  

                                                 
628
 BOARDMAN 1975, p. 230. 

629 Segundo Garezou, o “círculo da morte” de Orfeu “monopolizou o interesse dos pintores 

atenienses” neste período (LIMC, VII, 1, 1981-1997, p. 99).  
630
 SARIAN 2005, p. 168. 

Figura 224: Estano ateniense de figuras vermelhas proveniente de Chiusi. Cerca de 450 
a.C. Atribuído ao Grupo de Polignotos (BEAZLEY 1963, p. 1050, no. 1). Desenho no 
LIMIC, VII, 1, p. 87, no. 47. 
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No cálice 15190 do Museu de Atenas, a vida de Orfeu entre os homens 

trácios (como aquele que se preservou parcialmente, figura 225), ou sua ausência já 

anunciada, foi contraposta ao seu fim trágico.  

Orfeu encara sua algoz com tranqüila serenidade (figura 221) e, tal como nas 3610 

figuras dos dois estanos aqui cotejados, não há evidência de patética que se 

compare àquela perceptível nos assassinatos de Titios e Pentesiléia pintados no 

interior de grandes cálices atribuídos ao Pintor de Pentesiléia631, ou no fundo branco 

de sofrível constituição do Museu de Ancona [1, VIDI] (figura 205, p. 270).  

Orfeu não esboça reação maior que erguer a lira contra o machado. Leva 

consigo a memória da vida entre os trácios, uma vida que de fato abandona.  

 

 

 

                                                 
631Respectivamente, no. 2689 e 2688 do Museu Antiker Kleinkunst.de Munique. Acerca destes 

exemplares, ver, sobretudo, Arias (1962); Robertson (1992) e os comentários de Prost (1997). 

Figura 225: Desenho de pormenor do exterior do cálice fragmentário no. 15190 
do Museu Nacional de Atenas. Cavaleiro trácio. Policromia sobre fundo branco.  


