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Introdução 

 

 

CERÂMICA 

Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara. 

Sem uso, 

ela nos espia do aparador. 

Carlos Drummond de Andrade1. 

 

Ora se propõe o estudo de cerâmica ática figurada que procede 10 

principalmente de necrópoles e santuários antigos na Ática, na Argólida, na Fócida, 

e também na Etrúria e em colônias gregas ao longo das costas dos mares Egeu, 

Adriático e Mediterrâneo. Os vasos em questão se preservaram muitas vezes na 

condição de conjuntos fragmentários e ganharam na Modernidade uma diversidade 

de paradeiros. Além de aproximações tipológicas raras acerca de suas formas 

modeladas ou de sua iconografia, foram relacionados uns aos outros 

categoricamente, segundo um critério analítico principal: a “mão” de quem os pintou; 

a “caligrafia do artista”, seu “estilo” pessoal, “individualidade” ou “personalidade”. 

São atualmente oitenta os exemplares aos quais me refiro, se contados 

fragmentos esparsos, vasos fragmentários, lacunosos e completos atribuídos a um 20 

mesmo pintor anônimo ou à sua maneira2.  Reconhecido na alcunha 

                                                 
1 ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião: 10 livros de poesia. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1980. p. 279. 
2 O que significa dizer que sob a designação “manner of the Pistoxenos Painter” são incluídos, 

independentemente da qualidade reconhecida das pinturas, “(1) vasos que são como o trabalho do 

pintor, embora se possa dizer seguramente que não provêem de sua mão, (2) vasos que são como o 

trabalho do pintor, mas acerca dos quais eu [o atribuidor] não sei o bastante para dizer que não 

vieram de sua mão, (3) vasos que são como o trabalho do pintor, mas os quais, embora eu [o 

atribuidor] os conheça bem, não posso dizer se vêem ou não desta mão” (BEAZLEY 1956, p. x; 

ROBERTSON 1982a, p. xvi).  
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Pistoxenosmaler3, ao menos desde 1925, e amplamente, a partir de 1942, pela 

tradução Pistoxenos Painter4, o pintor a quem são ou foram atribuídas as imagens 

deste conjunto foi assim identificado em referência à inscrição Pistóxsenos �epoíesen 

(Pistóxenos [me] fez!)5 sobre um esquifo6 de figuras vermelhas oriundo de Cerveteri, 

                                                 
3 BEAZLEY 1925. 
4 BEAZLEY 1942. 
5 Do fim do século sétimo e do decorrer do século sexto a.C. são datadas indistintamente inscrições 

de nomes acompanhados de EPOIESEN e MEPOIESEN (ver, por exemplo, VILLANUEVA PUIG 

2007, p. 32 e seguintes). Alguns dos nomes antigos mais considerados na bibliografia ceramológica 

acerca destes períodos são grafados em vasos de figuras negras acompanhando ocasionalmente de 

MEPOIESEN ao invés de sua forma abreviada (como é o caso de dois exemplares com o nome 

Nikósthenes e cinco com o nome Amasis, respectivamente inventariados com os números 70.53, na 

Coleção De Menil de Houston; 14.136, no Museu Metropolitano de Nova Iorque, 01.8026 e 01.8027, 

no Museu de Belas Artes de Boston; Mnb2056 no Louvre; 222, no Gabinete das Medalhas de Paris; e 

76.Ae.48 no Museu Paul Getty de Malibu). Há ainda registros de ocorrências singulares com as 

grafias EPOIEI (CHELIS EPOIEI, no vaso de número 2589 do Antikensammlungen de Munique, 

datado entre 525 e 475 a.C.); EPOIEN (ERASINOS EPOIEN, no vaso de número 65.1055 do Museu 

Arqueológico de Samotrácia, em figuras vermelhas); e ainda EPOIESENEU (NEARCHOS 

EPOIESENEU num vaso do Seminário Arqueológico de Berne, sem número de inventário, publicado 

no Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae: III, PL.6, ATLAS 2). A grafia que acompanha o 

nome Pistóxenos em todas as suas ocorrências sobre cerâmica é EPOIESEN, precisamente aquela 

que então se vulgarizou.  
6 Os skýphoi (transliteração do plural de σχΰφος) se definem como uma espécie de tigela (bol em 

francês; bowl em inglês) profunda, com duas asas, sem borda destacada (DEVAMBEZ 1944, p. 58 e 

110; COOK 1997, p. 225 a 226). Sua nomenclatura não é normatizada, havendo confusão entre este 

nome e o termo “kotyle” (COOK 1997, p. 209; RICHTER 1935). Os esquifos são considerados vasos 

para beber (DEVAMBEZ 1944, p. 58) ou, especificamente para beber vinho (SNODGRASS 2000, p. 

27). A história da terminologia de vasos antigos remonta o início do século XIX (BADENAS & OLMOS 

1988, p. 62) e é pouco fundamentada em documentos antigos, como argumenta Robert Manuel 

Cook: “o nome atualmente dado às várias formas gregas [de vasos cerâmicos] são em grande parte 

convencionais. Para muitas destas formas não há equivalentes modernos, então é natural a procura 

por nomes antigos, cujo sortimento é oferecido pelos compiladores tardios e enciclopedistas. (...) 

Poucos nomes explicam a si mesmos ou são explicados por terem sido escritos sobre ou contra a 

forma à qual se referem, mas nem sempre estes nomes são todos aplicados uniformemente em todos 

os tempos e lugares e em comparação, é possível que o vocabulário do comércio e do público 

diferissem. Então, por exemplo, nos inventários dos tabletes micênicos, os nomes das vasilhas 

(vessels) são por vezes acompanhados de um esboço da forma, mas dentre estes nomes somente 
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Itália – o único exemplar com esta atribuição de pintura que carregava semelhante 

inscrição7.  

As figuras atribuídas ao Pintor de Pistóxenos foram esboçadas primeiramente 

em tênues traços incisos sobre os quais se pincelou linhas esguias de diminutas 

espessuras antes da queima, tal como era habitual na pintura vascular ática de 30 

figuras vermelhas e de policromia sobre fundo branco8. A grande maioria dos 

exemplares desta atribuição tem a forma de cálice9, “definitivamente associada” ao 

simpósio, a mais bem documentada instituição social antiga desde os primórdios da 

cerâmica grega pintada10. 

O Pintor de Pistóxenos teria trabalhado e vivido na Ática, num período cujas 

cronologias variam em decênios, sendo 500 a.C., a data mais recuada, e 425 a.C., a 

                                                                                                                                                         

de‘amphoreus’ pode-se dizer que foi usado correntemente em tempos históricos para um vaso de 

forma similar. Mais significativamente, Aristófanes usa ‘hidria’ e ‘calpis’ para o mesmo vaso com 

água. Repetidamente, ‘poterion’ é escrito de mesmo modo, como uma descrição, num profundo cálice 

de tipo geométrico e num cálice de borda (lip cup), ‘cylix’ de mesmo modo num cálice de borda (lip 

cup) e num cálice de Chios (chiot chalice). Há outros nomes, tais como ‘pelike’, que são 

correntemente usados sem e até mesmo em contradição com autoridade antiga (COOK 1997, p. 208 

a 209). Na presente tese, às transliterações variadas em língua portuguesa, preferimos as 

vernaculizações propostas recentemente por Daniel Rossi Nunes Lopes, José Geraldo Costa Grillo, 

Adriano Aprigliano, Gilberto da Silva Francisco e Camila Aline Zanon, sob a coordenação da Profa. 

Dra. Haiganuch Sarian, orientadora desta pesquisa de doutoramento (SARIAN et alii. A nomenclatura 

dos vasos gregos em português (inédito), 2008-2009).       
7 Dentre outros quatro ou cinco exemplares (esquifos e fragmentos, talvez um cálice) que apresentam 

inscrições semelhantes, mas vieram a ser atribuídos a outros pintores (ver o capítulo I desta tese). 
8 Acerca destas técnicas, ver COOK (1997, p. 231) e seguintes; acerca de suas cronologias e 

aproximações com outras artes, ver também ROBERTSON (1975). 
9 As kýlikes (transliteração do plural de χΰλιξ) são apresentadas como vasos de uso análogo aos 

esquifos (DEVAMBEZ 1944, p. 58; SNODGRASS 2000, p. 27), cuja nomenclatura mais usual é taça 

(cup em inglês; coupe em francês; schale em alemão). Há uma grande variedade de 

subclassificações dos cálices gregos antigos, o que se deve à grande variação de sua forma nos 

abundantes achados de vários períodos e regiões (COOK 1997, p. 223 a 225). As dificuldades de 

estabelecer nomes antigos para formas de vasos específicas (ver nota 6, acima), assim como a 

insuficiência dos textos literários em apresentar tais definições, já eram observadas no século XIX, 

quando se deram as primeiras tentativas de sistematização (ver LETRONNE 1833).    
10 SNODGRASS 2000, p. 26. 
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mais avançada11, o que o faz contemporâneo das ascensões e ostracismos 

sucessivos de Temístocles e Címon e de quase todo o governo de Péricles12, época, 

portanto, posterior às reformas de Clístenes13.  

A maioria das datas propostas aos vasos atribuídos ao Pintor de Pistóxenos 40 

na bibliografia ceramológica14, bem como nos bancos de dados e nas fichas que 

acompanham alguns materiais nos museus15, corresponde ao período posterior ao 

fim das guerras médicas em 479 a.C., com a vitória dos gregos sobre os persas em 

Platéia, e anterior à grande Guerra do Peloponeso, cujo início se data do ano de 431 

a.C.16, período no qual fizeram erigir em Atenas uma série importante de edifícios 

públicos ornados de vasta figuração: o Theseíon, o Anakéion e a Stoá Poikíle, sob o 

                                                 
11 A data mais recuada aqui indicada é proposta por Beazley em 1921 (BEAZLEY 1921, p. 235: 

“about 500-475”) para o manufatureiro dos vasos de nome Pistóxenos (ver tabela 2 do capítulo I 

desta tese). As datas mais avançadas (“Date: 475 BC to 425 BC”) correspondem às fichas dos 

Arquivos Beazley em quase todos os exemplares atribuídos ao Pintor de Pistóxenos (as exceções, 

datadas entre 500 e 450 a.C., são exemplares que não foram atribuídos por John Beazley: Munique 

Antikensammlungen 2686 (J208); Delfos 8140; Basel 1441; San Antonio 86134185; N. Iorque, 

mercado, s/n; Cambridge Harvard 1995.18.102; Gravisca 73.23541; Taranto 4548; Corinto C64.69; 

Haia 8200).    
12 BOARDMAN, GRIFFIN & MURRAY (orgs.) 2001, tables of events, p. 475 a 508. Sobre a lei do 

ostracismo instituída em Atenas nas reformas de Clístenes, ver principalmente a Constituição de 

Atenas (Ath. Pol. 22), e a Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo (século Ia.C.), livro XI, 86.5 a 87.6. 

Neste último livro, o ostracismo de Temístocles é descrito (Diodoro Sículo XI, 55. 1 a 55.4). 
13 Iniciadas 8 anos antes da datação mínima do conjunto de vasos aqui estudados (se observada a 

cronologia de BOARDMAN, GRIFFIN & MURRAY (orgs.) 2001,  p. 475 a 508). Acerca de tais 

reformas, ver VERNANT 1990, p. 227 e seguintes. 
14 Ver levantamento bibliográfico acerca de cada vaso no Corpus documental desta tese. 
15 Esta tese conta com a consulta de fichas do Museu Arqueológico de Corinto (exemplar C6469) e 

do Museu da Ágora de Atenas, na Stoá de Átalos (exemplares P3051, p3767, P3694, P43, P14, P10, 

206). 
16 Cronologias que se fundamentam principalmente em Heródoto e Tucídides, cuja correspondência 

no calendário cristão atual é indicada por Prost (1997) e Hornblower (2001), dentre incontáveis 

autores. Uma alternativa menos otimista é a indicação do decênio ao invés da data precisa, como faz 

J. K. Davies ao se referir a “the Greek world of the 470s” e a “the Athenian ostracisms of the 480s” 

(DAVIES 1998, p. 18 e 28).  
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governo de Címon, na Ágora, e o Pathernon, sob o governo de Péricles, na 

Acrópole17.  

Para a cerâmica pintada há, especificamente, duas datações relativas 

fundadas na análise estilística que possivelmente incidiram sobre as datas propostas 50 

para os vasos do Pintor de Pistóxenos: de um lado, o surgimento dos estilos ditos 

“severo” e “proto-clássico” na cerâmica de figuras vermelhas, entre 500 e 475 a.C.18, 

de outro, o início do “estilo florido” 19  limitado cronologicamente pela “purificação” de 

Delos, ou seja, a retirada de todas as tumbas que se encontravam na ilha20 e a 

interdição de nascer e morrer em suas terras sagradas, de acordo com  Tucídides21. 

Evento este que se data no ano de 425 ou 426 a.C22 e serve de terminus ante quem 

non para o dito “estilo florido”, uma vez que o vasto material cerâmico oriundo das 

tumbas removidas da ilha sagrada e depositado na “fossa da Purificação”, na ilha 

vizinha de Renéia, continha vestígios de cerca de 2000 vasos datáveis entre o 

                                                 
17 Acerca das dificuldades em relacionar diretamente as pinturas dos edifícios cimonianos e os 

relevos do Parthenon à pintura de vasos da época, ver SANCHES 2008, p. 234 e seguintes. Os 

edifícios mencionados são descritos ou referidos em muitos textos antigos (ver REINACH 1985), 

especialmente no livro I de Pausânias. 
18 Tais recortes temporais e a relação que estabelecem entre a pintura vascular e a literatura foram 

consideradas em SANCHES 2008. Para uma abordagem crítica das decupagens estilísticas em 

História das Artes, ver KOSSOVITCH 2002; acerca do estabelecimento de cronologias relativas em 

arqueologia clássica, ver SARIAN 1984. As nomenclaturas diferem (“early free style” in RICHTER 

1958 ou “early classic” in BEAZLEY 1963 e “style sévère” in DEVAMBEZ 1944 & VILLARD 1969, 

assim como “severe style” in PFUHL 1955), mas as datas para este período estilístico são 

compartilhadas pelos autores, à exceção de Ernst Pfuhl que sugere o “terceiro quarto do sexto 

século” (PFUHL 1955, p. 4). 
19 John Boardman considera floridos os estilos de vasos áticos pintados do último quarto do V século 

a.C. (florid styles in BOARDMAN 1989, p. 60), mas os divide em dois: later classical I e later classical 

II (idem, p. 144 e seguintes). Neste período, as atribuições se deram de modo especialmente 

problemático pois Beazley, o atribuidor, aceitou boa parte dos artistas propostos por Karl Schefold 

nos anos 1930, mas ignorou grupos inteiros indicados por aquele autor (idem, p. 190).   
20 BRUNNEAU & DUCAT 2005, p. 323. Algumas tumbas subsistiram “seja porque foram esquecidas, 

seja porque foram consideradas sagradas” (BRUNNEAU & DUCAT 2005, p. 36, nota 9). 
21 Tucídides, III, 104, 2. 
22 425 a.C., segundo UFFORD 1950; 426 a.C. segundo BRUNNEAU & DUCAT 2005. 
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século VIII e a data da purificação23, não apresentando neste conjunto nenhum 60 

exemplar ou fragmento figurado no dito “estilo florido”.  

Embora as inscrições presentes nos vasos atribuídos ao Pintor de Pistóxenos 

tenham sido feitas “ainda de uma maneira arcaica”24, as figuras pintadas que 

receberam esta atribuição não foram consideradas “arcaizantes” o bastante para 

serem classificadas e datadas juntamente com a pintura vascular de Exécias e 

Andócides, pioneiros das figuras vermelhas ainda no século VI a.C.25. Por outro 

lado, também não eram “movimentadas”, “expressivas”26 ou “tomadas de afetação”27 

o bastante para serem incluídas no “estilo florido” inexistente antes de 425 a.C. 

Ao tratar de cronologias para a feitura de cerâmica pintada grega, como em 

muitas outras cronologias arqueológicas, parece importante levar em conta seu 70 

aspecto convencional e necessariamente impreciso, como o fez Martin Robertson 

acerca da data de 500 a.C., tomada como o fim do estilo inaugural da técnica de 

figuras vermelhas: 

“I must confess, however, that the date of 500, which we 

accept for the end of the Pioneers and the beginning of 

the next generation, seems to me absolutely artificial and 

arbitrary”28 

                                                 
23 BRUNNEAU & DUCAT 2005, p. 323. Acerca da “fossa da purificação” de Renéia, sua instação, 

particularidades e relação com a atividade votiva na ilha, ver também SARIAN 1984b. 
24 “The Pistoxenos Painter still makes inscriptions in the late Archaic manner” IMMERWAHR 1990, p. 

104. 
25 Acerca do surgimento das figuras vermelhas e do “atenocentrismo” que teria motivado a 

identificação de Exékias, “pintor ático por excelência”, como o inventor das figuras vermelhas, ver 

PÉCASSE (2002, p. 87-102). Paralelos entre a pintura de vasos do VI século e outras artes reforçam 

a definição de um estilo arcaico, de inspiração oriental, segundo BOARDMAN (2001, p. 269 a 271). 
26 Termos nos quais Villard descreve a pintura vascular ática emergente a partir dos anos 420 a. C. 

(1969, p. 269). Para este autor, inicia-se nesta época o “expressionismo” na pintura de vasos grega, 

nomenclatura pouco usual e, evidentemente, questionável. 
27 Segundo PFUHL 1955, p. 7. 
28 Robertson, M. Greek, Etruscan, and Roman vases in the Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight. 

Liverpool: Published for National Museums and Galleries on Merseyside by Liverpool University 

Press, 1987, p. 15 (apud NEER 2002, p. 186). 
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Há também outras cronologias e proveniências cuja observação pode 

interessar ao estudo da vinculação de certa atribuição a um conjunto de vasos: as 

datas e locais de achado dos vasos e suas sucessivas classificações de autoria. A 80 

história arqueológica dos exemplares que vieram a ser atribuídos ao Pintor de 

Pistóxenos desde os anos 1920 começou cerca de um século antes, quando alguns 

deles emergiram primeiramente das necrópoles de Cerveteri e Vulci, sítios de 

intensa atividade exploratória naquela época29.  A primeira atribuição arqueológica a 

utilizar o nome Pistóxenos como referência remonta ao menos o ano de 1836 e 

procura determinar quem fez certos vasos, a partir das inscrições que suportam. 

Esta primeira atribuição, um prenúncio do esforço oitocentista em estabelecer as 

“personalidades artísticas” da Antigüidade, será objeto do primeiro capítulo desta 

tese, pois caracteriza as classificações sobre as quais ou contra as quais a 

identificação de um pintor anônimo pela alcunha convencional “Pintor de Pistóxenos” 90 

foi imputada.  

O método de atribuir e as peças atribuídas se encontram na alcunha conferida 

ao artista desconhecido, por isso parece conveniente estudar as evocações que o 

nome antigo de referência teve em menos de dois séculos de pesquisas 

ceramológicas. Esta parece ser uma introdução necessária aos demais capítulos 

também por apresentar a passagem de uma autoria dada na Antigüidade, que os 

próprios vasos reivindicam na frase “Pistóxenos [me] fez!”, para uma autoria 

proposta na Modernidade, segundo critérios evidentemente estranhos às 

circunstâncias em que os vasos foram modelados, pintados, queimados e também 

vendidos pela primeira vez. 100 

O Pintor de Pistóxenos, pelas características estilísticas de transição entre os 

estilos tardo-arcaico e proto-clássico que a ele são imputadas30, e também pela 

proximidade de seu “estilo individual” com o que se vê em vasos atribuídos a um 

grande mestre de seu tempo, serviu como referência à cronologia para as artes 

gregas proposta por Byvanck-Quarles Van Ufford na década de 1950. Neste estudo 

as datações relativas não parecem suscitar maiores questionamentos; o mesmo não 

pode ser dito das atribuições individuais:  

                                                 
29 Ver DENNIS 1848. 
30 BOARDMAN 1989, p. 38.  
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“Malheureusement, nous ne connaissons aucun peintre 

dont l’oeuvre domine nettement la période de 475 à 425. 

Afin de parer à cet inconvénient, nous utiliserons l’oeuvre 110 

du Peintre de Pistoxénos et celle du Peintre de 

Penthésilée, si étroitement apparentées qu’on a même 

proposé d’attribuer tous leurs vases à un seul artiste (H. 

Diepolder, Der Penthesileia-Maler, 1). Puis, en marge de 

cette série, nous disposons de l’oeuvre du Peintre 

d’Achille, qui se rattache étroitement à celle de son maitre, 

le Peintre de Berlin (J. D. Beazley, Attic Redfigure 

Vasepainters –sic- (...; 1942), 634)31”.  

A atribuição ao Pintor de Pistóxenos não foi inicialmente proposta em texto 

monográfico, descritivo daquelas características que procuram identificar a “mão” do 120 

artista, como é o caso de um seleto grupo de pouco mais de uma dúzia de outros 

pintores de mesma técnica e cronologia aproximada32.  Foi antes listada lado a lado 

com centenas de outras pelo estudioso inglês John D. Beazley (1885-1970), aquele 

que é amplamente considerado o mais importante praticante de peritagem ou 

connoisseurship de pintura em qualquer época, e alguém que pode ser descrito 

                                                 
31 “Infelizmente, não conhecemos nenhum pintor cuja obra domine precisamente o período de 475 a 

425. A fim de fazer face a este inconveniente, nós utilizaremos a obra do Pintor de Pistóxenos e 

aquela do Pintor de Pentesiléia, tão estreitamente aparentadas que se propôs a atribuição de todos 

os seus vasos a um só artista” (UFFORD 1950, p. 186). 
32 Kleofrades (BEAZLEY 1910), The master of Berlin Amphora (BEAZLEY 1911) e The master of the 

Boston Pan-Krater (BEAZLEY 1912) teriam sido inaugurais.  Estas três atribuições foram seguidas 

por uma dúzia de outras, publicadas entre 1913 e 1916 (ROBERTSON, 1965, p. 90). Dentre estas, 

convém destacar The master of Dutuit oinochoe (BEAZLEY 1913a), The painter of the vases signed 

Euergides (BEAZLEY 1913b) e The master of the Achilles amphora in the Vatican (BEAZLEY 1914a). 

Após as publicações dos “vasos áticos em museus americanos” (BEAZLEY 1918) e das primeiras 

listas de pintores de vasos de figuras vermelhas (BEAZLEY 1925) tornaram-se raras as publicações 

de Beazley acerca de um só pintor de vasos. O artigo The Antimenes Painter de 1927 (BEAZLEY 

1927) e o livro sobre o Pintor de Berlim (Der Berliner Maler) de 1930, se fizeram excepcionais e 

derradeiros.     
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como um “experto taxionomista” dotado de “gênio superior” e “singulares poderes” 

de observação e dedução33.  

Não parece haver comparação entre os resultados que Beazley obteve e as 

identificações de qualquer outro atribuidor, anterior ou posterior a ele, seja pela 

quantidade de exemplares analisados, seja pela propagação persistente de suas 130 

conclusões. Beazley foi, de fato, um incansável estudioso dos vasos cerâmicos 

figurados áticos datáveis entre os séculos VI e IV a.C. Entre os anos de 1910 e 

1968, publicou em sua própria língua, e também em alemão e italiano, uma série de 

trabalhos que podem se situar na intersecção entre a arqueologia, a psicologia e a 

história das artes.  

Praticamente, a diferença entre Beazley e os vários estudiosos que 

abordaram o mesmo material é sua dedicação ao estabelecimento sistemático de 

atribuições por meio de um escrupuloso método baseado na observação astuta das 

figuras pintadas, levando em conta as “formas” que fossem “peculiares” a cada 

artista e os “pormenores muitas vezes insignificantes” (Morelli 1892, p. 20 a 47). Os 140 

artistas assim identificados foram agrupados por ele segundo a afinidade estilística, 

em “ateliês” ou “grupos” invariavelmente constituídos em torno de um “mestre”, uma 

“personalidade dominante”, aquele que se fazia seguir artisticamente pelos demais. 

Beazley considerou a composição das cenas e temáticas recorrentes, identificou e 

agrupou vasos e fragmentos também segundo a forma modelada, mas o cerne de 

sua análise estava na semelhança de pormenor figurativo; na atenção àquilo que ele 

chamava de “caligrafia do pintor”34; o que se pode observar nas partes das figuras 

que os artistas desenham “inconscientemente”35: mãos, pés, orelhas, olhos, narinas 

e boca, são os exemplos mais vulgarizados, o que não exclui panejamentos e outros 

pormenores recorrentes.  150 

Um método de atribuir imagens a desenhistas e pintores tinha sua existência 

reconhecida desde o século XIX36 por iniciativa de Giovanni Morelli, médico italiano 

de formação germânica que, além da anatomia comparada, estudava a arte 

                                                 
33 ELSNER 1990, p. 951. 
34 BEAZLEY 1959, p. 56. 
35 BOARDMAN 2001, p. 130. 
36 Ver capítulo III desta tese. 
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renascentista37. A peritagem, ou connoisseuship, por sua vez, já era uma prática 

notável entre estudiosos de arte, ao menos desde o século XVIII38.  

Especialmente no caso da cerâmica ática, aquele que se afirmou como um 

“método de atribuir” recebeu críticas e revisões desde as primeiras décadas do 

século XX e tais contestações tiveram uma história descontínua e desprestigiada. 

Estudiosos Ingleses discípulos de Beazley atribuem a insurgência de tais revisões 

ao desconhecimento do método39 ou às aproximações “muito teóricas”; a bem dizer: 160 

muito atentas aos pressupostos metodológicos e pouco atentas aos vasos 

pintados40. 

Atualmente, quase todos os pesquisadores de ceramologia e iconografia 

áticas fazem algum tipo de uso dos resultados beazleanos. Inclusive quando 

estudam material que Beazley nunca atribuiu, como é o caso das cerâmicas proto-

coríntia e coríntia, atribuídas por Payne e Amyx, Robertson e Dunbabin41, e de 

categorias cerâmicas de Magna Grécia, publicadas por Trendall quase como uma 

continuidade das listas de vasos áticos do grande atribuidor42.  

Além do evidente valor referencial que listas exaustivas de pintores antigos 

têm para estudos clássicos de diversas naturezas, a divulgação e a aceitação 170 

extensivas das atribuições de Beazley foram impulsionadas por uma série de 

anedotas a respeito de seus espetaculares resultados. Um dos exemplos mais 

célebres se refere a uma grande ânfora de figuras vermelhas comprada pelo museu 

do Louvre em 1934. O exemplar apresentava algumas lacunas nas partes figuradas. 

Quase vinte anos depois, Beazley analisou centenas de fragmentos em Florença e 

descobriu que um deles recompunha a parte de trás da cabeça do Dioniso pintado 

na ânfora do Louvre. Após um acordo entre museus, o fragmento de Florença pôde 

ser visto recompondo o restante do vaso, onde, aliás, se encaixou com perfeição43. 

                                                 
37 MORELLI 1892 & 1897. 
38 Como se observa em WINCKELMANN, 1865. 
39 BOARDMAN 2001, p. 131. 
40 ROBERTSON, 1985, p. 23 e seguintes. 
41 ETIENNE, MÜLLER & PROST 2000, p. 167; SHANKS 1997, p. 30. 
42 TRENDALL 1989. 
43 BOTHMER, 1985. 
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Proezas como esta e o sentido enciclopédico de sua obra motivaram 

estudiosos a afirmar que Beazley iniciou uma nova era no estudo de vasos gregos 180 

pintados44, ou que todas as diferentes modalidades de classificação arqueológica 

para a cerâmica grega antiga passaram a obedecer os mesmos princípios quando 

descrevem um objeto: os princípios de Beazley45. Instrumentalmente, as atribuições 

triunfam sobre qualquer resistência ao método de atribuir desde que foram 

publicadas. 

O caráter irrepreensível conferido às listas de artistas propostas por Beazley, 

contudo, resguarda alguma polêmica: já motivou a acusação de imperialismo, 

quando consideradas as circunstâncias sociais e políticas nas quais os resultados 

do método de atribuir foram celebrados. Tal como na peritagem de arte 

renascentista, a identificação da autoria estava intimamente ligada ao 190 

reconhecimento do gênio artístico e à atribuição de valor estético46 e financeiro, um 

valor que também podia se confundir com o dos estados nacionais que 

colecionavam e exibiam publicamente estas obras primas: 

“It was an imperial method in an imperialist time that 

stamped the aura of genius on the greatest masterpieces 

of the great national collections”47. 

No extremo, as listas de Beazley foram ainda comparadas com os evangelhos 

do cristianismo. Apesar de se propor de modo jocoso, tal comparação é 

evidentemente desconfortável para seguidores e discípulos do mestre atribuidor e, 

em certa medida, a todo estudioso que faz referência aos pintores listados por ele: 200 

“(...) Beazley’s great volumes lists – ABV, ARV and 

Paralipomena – are sometimes joking referred to as the 

Bible; and this joke makes me a little uncomfortable. A 

bible, the unalterable text of a supposedly revealed truth, 

is something which can have no possible place in 

                                                 
44 BOTHMER 1987, p. 201. 
45 ÉTIENNE, MÜLLER & PROST 2000, p. 166. 
46 ROBERTSON 1985. 
47 “Este era um método imperial numa época imperialista que estampava a aura de gênio nas maiores 

obras primas das grandes coleções nacionais” (ELSNER 1990, p. 952). 
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scholarship, where every scholar’s every opinion must be 

provisional and revisable”48. 

Advertidamente, o presente trabalho se propõe a ser uma revisão crítica 

pontual do esforço homérico de identificação de artistas anônimos ao qual Beazley 

dedicou sua vida, o que precisa constituir um recorte razoável e um objetivo tangível 210 

num programa de doutoramento. O método de Beazley nunca foi apresentado como 

algo que pudesse ser praticado por qualquer estudante, ao contrário, se afirma que 

exige “um olho sensível, uma memória fenomenal e uma obstinada habilidade para 

encarar milhares de vasos”49, entre outras qualidades raras.  

Entender de que modo John Beazley fazia tantas e tão bem aceitas 

atribuições (o que para ele próprio nunca foi assunto para mais que algumas 

páginas50) é certamente um propósito árduo, multifacetado e, talvez, 

exageradamente ambicioso. Mas, uma abordagem crítica restrita a um número 

limitado de exemplares, objetivada em rever numa mesma classificação os passos 

do atribuidor51, ainda que modestamente, e, se possível for, propor novas 220 

abordagens para o material em questão, parece ser algo condicente com o sentido 

“provisório e revisável” que se espera de qualquer estudo do gênero deste, que ora 

se apresenta. 

Esta tese, então, se concentra em apenas uma das mais de mil atribuições 

beazleyanas52, e evita destinar maior atenção aos “grandes mestres” das listas de 

                                                 
48 “(...) Os grandes volumes de listas de Beazley – ABV, ARV e Paralipomena – são algumas vezes 

referidos de brincadeira como sendo a Bíblia; e esta piada me deixa um pouco desconfortável. Uma 

bíblia, o texto inalterável de uma verdade supostamente revelada, é algo que não pode ter um lugar 

possível em estudos, onde toda a opinião de todo estudioso deve ser provisória e revisável” 

(ROBERTSON in KURTZ 1985a, p. 19). 
49 SPARKES 1996, p. 101. 
50 BEAZLEY, 1922; 1959, entre outros. 
51 O que resulta num tipo de arqueologia da arqueologia, com procedimentos análogos à arqueologia 

experimental, mas voltados às circunstâncias de interpretação, não de produção, destinação e 

descarte primários dos objetos.  
52 Beazley nomeou cerca de 400 pintores de vasos em figuras negras e quase 800 artistas da técnica 

de figuras vermelhas, tendo atribuído mais de 25 mil vasos áticos figurados - dois terços deles em 

figuras vermelhas e fundo branco, datados entre o fim do VI século e o fim do IV a.C. 
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artistas, cujas atribuições foram diversas vezes reconsideradas pelo próprio 

atribuidor ou por vários estudiosos53.  

A análise dos vasos atribuídos a um pintor que recebeu menor atenção talvez 

tenha maiores chances de evidenciar dificuldades do método ou problemas de 

atribuição cuja enunciação tivesse sido desencorajada em artistas mais célebres, 230 

objeto de justificações e reafirmações sucessivas. Mas esta não é a motivação da 

escolha da obra do Pintor de Pistóxenos como objeto do presente estudo, e sim uma 

pequena série de particularidades que parecem singularizar esta atribuição dentre 

as demais:  

1- O Pintor de Pistóxenos, embora constituísse por definição uma 

individualidade, parece ter lançado mão de dois diferentes modos de figurar: teria 

pintado obras consideradas arcaizantes em muitos aspectos54, e, noutros vasos, 

teria feito pinturas comparáveis à maneira de um grande mestre avesso à rigidez 

arcaica, a saber, o Pintor de Pentesiléia55.  Embora “carregasse muito da delicadeza 

e da qualidade do arcaico tardio no novo período”56, em raros exemplares o Pintor 240 

de Pistóxenos teria pintado suas próprias “obras de arte”57 pelas quais foi 

considerado também um expoente do novo período58 e um “puro espírito clássico”59.  

Especificamente sobre este pintor, há um curioso e breve comentário do 

atribuidor em uma comunicação proferida na Academia Britânica em 17 de maio de 

1943, segundo o qual o artista teria se “enamorado da técnica de fundo branco” e 

nunca teria dado o seu melhor no “trabalho em figuras vermelhas”60. Tal duplicidade 

                                                 
53 Dentre muitas publicações dedicadas a isso, convém apontar os trabalhos de Donna Kurtz (1983), 

OAKLEY (1997) e o capítulo 5 de Philippe Rouet (2001, p. 93 a 108).  
54 BEAZLEY 1944; ROBERTSON 1992, p. 155 e 156.  
55 BEAZLEY 1944; RICHTER 1958.  
56 BOARDMAN 1989, p. 38. 
57 Fundamentalmente, em Policromia sobre fundo branco, segundo Beazley (1944, p. 31 a 32). 
58 MERTENS 1974, p. 105. 
59 ROBERTSON 1959, p. 112 (em ROBERTSON 1992, p. 106, o autor prefere dizer que o Pintor de 

Pistóxenos era “um dos primeiros pintores de vasos cujo estilo pode ser chamado de clássico”). 

Sobre os problemas de uma “história de tipos arqueologicamente puros”, ver KOSSOVICH (2002, 

p.304 e seguintes).  
60 BEAZLEY 1944, p. 31 a 32. 
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estilística não parece ter sido revista por outros estudiosos e as publicações mais 

recentes não tratam disso ou silenciam sobre este aspecto61.   

Uma qualificação como esta dos modos figurativos então surgentes no 

conjunto da obra do pintor, e suas correspondente desqualificação dos modos de 250 

figurar tradicionais, se faz em grande parte por caracterizações desconhecidas na 

Antigüidade, propostas em interpretações psicologizantes daquilo que se decidiu 

chamar “estilo arcaico”.  

Percebido muito além da literatura dedicada exclusivamente às imagens 

gregas, o “estilo arcaico” se fez um termo genérico, há muito adotado para descrever 

“fenômenos na arte egípcia, grega e primitiva e nos desenhos de crianças e de 

observadores não-treinados”62. Assim, aquilo que foi considerado arcaico parece só 

ter lugar na história da arte se situado numa etapa inicial do “desenvolvimento em 

direção ao realismo”63 e, segundo tal avaliação, a presença de elementos arcaicos 

se explicaria mais por reações “naturais” e “instintivas” que por um “esforço 260 

consciente”64.   

Paul Feyerabend em seu ensaio Contra o método, um livro de filosofia da 

ciência escrito entre 1970 e 1972, reconheceu que “razões naturais, fisiológicas, são 

dadas para o estilo arcaico e sua transformação”65, e formulou de modo inesperado 

para um ensaio daquela natureza a seguinte proposta: 

“Em vez de buscar as causas psicológicas de um “estilo” 

deveríamos (...) de preferência tentar descobrir seus 

elementos, analisar sua função, compará-los com outros 

fenômenos da mesma cultura (estilo literário, construção 

de sentenças, gramática, ideologia) e chegar assim a um 270 

delineamento da visão de mundo subjacente, inclusive 

                                                 
61 BOARDMAN 1989 e ROBERTSON 1992 estão entre os exemplos mais recorrentes. 
62 FEYERABEND 2007, p. 234, nota 16. Nesta nota e a seguir, Paul Feyerabend, que não é estudioso 

de arte antiga, remete muitas vezes sua argumentação a interpretações acerca do dito “período 

geométrico grego” (então datado entre 1000 e 700 a.C.) e as generaliza a tudo o que se classifica 

como “estilo arcaico”.  
63 FEYERABEND 2007, p.236. 
64 Idem, p. 234 a 240. 
65 Idem ibidem nota 63. 
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uma explicação do modo pelo qual essa visão de mundo 

influencia a percepção, o pensamento, a argumentação, e 

dos limites que impõe ao devanear da imaginação”66. 

  Evidentemente distanciadas de tais objetivos relativistas67, as atribuições de 

Beazley talvez não cheguem ao extremo de “naturalizar” o estilo arcaico ou seus 

elementos persistentes em obras ulteriores, mas certamente lhes atribuem um valor 

estético inferior, como se pode notar, por exemplo, na seleção das obras primas do 

Pintor de Pistóxenos e, explicitamente, na conferêcia de 1943 apontada acima. 

2- O Pintor de Pistóxenos foi considerado um dos artistas “associados” 280 

(associates) ao Pintor de Pentesiléia, seu estilo foi considerado “intimamente 

relacionado com o deste último”68, tendo sido seu mestre69 ou seu “irmão”70. Tal 

proximidade mais que estilística com um pintor vascular identificado como “um dos 

maiores artistas da época”71 e também como “um dos maiores expoentes da nova 

tendência naturalística”72, resulta de um histórico de atribuições alteradas 

sucessivamente e de dúvidas recorrentes ao longo de décadas. 

Na publicação definitiva das listas de pintores áticos de figuras vermelhas em 

196373, é apontado um significativo grupo de célebres ceramólogos alemães, alguns 

deles predecessores de Beazley, que atribuíram exemplares do Pintor de Pistóxenos 

conjuntamente com exemplares do Pintor de Pentesiléia: Paul Hatwig teria incluído 3 290 

cálices74 que Beazley veio a atribuir ao Pintor de Pistóxenos dentre as obras daquele 

                                                 
66 Idem, p. 237. 
67 Formulado em terminologia de teoria do conhecimento, nem sempre correspondente ao glossário 

habitual dos estudos clássicos.  
68 “The Pistoxenos Painter’s style is closely related to that of the Penthesileia Painter” (RICHTER 

1958, p. 99). 
69 ROBERTSON 1982, p. 88. 
70 BALDELLI; LANDOLFI & LOLLINI 1991, p. 18. 
71 Furtwängler apud BEAZLEY 1967, p. 129 e 130. 
72 RICHTER 1958, p. 97. 
73 BEAZLEY 1963.  
74 Berlim (Antikensammlung), inventário F2282; Atenas, Museu Nacional, Coleção da Acrópole, 

inventário 15190 (2.439; Acr.439) –VIDI-; Paris, Louvre, inventário G108. 
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que chamou de “Meister der Penthesileia-Schale” em 189375. Furtwängler, Buschor e 

Pfuhl o acompanharam nesta classificação, assim como fizeram Mary Hamilton 

Swindler em 1909 e 1915 e, tardiamente, Hans Diepolder em 193676.  Furtwängler, 

por sua vez, atribuiu um vaso a mais ao “Mestre de Pentesiléia” em 190477 e, assim 

como os três cálices anteriores, este também teve sua atribuição reconsiderada por 

Beazley em 1918, na primeira edição de Attic Red-figured vases in American 

Maseums: 

“The four white cups there mentioned, and the Louvre cup 

G108 (...) are not by the painter of the Penthesilea cup: 300 

Lord Aldenham´s cup I have not seen: I agree with 

Furtwängler about the remaining eight “78. 

 A atribuição destes quatro exemplares ao Pintor de Pistóxenos só viria a ser 

publicada em 192579 (então descrito como Maler des Schweriner 

Pistoxenosskyphos80) e não permaneceria indiscutível, como a grande parcela das 

atribuições reveladas pela primeira vez nas listas de Attische Vasenmaler des 

rotfigurigen stils publicadas por Beazley em Tübingen, Alemanha. Cerca de dez anos 

mais tarde, o arqueólogo alemão Hans Diepolder proporia revisões das atribuições 

de Beazley inspiradas nas interpretações anteriores sobre o conjunto da obra do 

Pintor de Pentesileia, e em 1954, retomaria o assunto motivado pela atribuição 310 

duvidosa de um quinto exemplar oriundo de Locri, no sul da Itália81, embora já 

estivesse então dissuadido de suas convicções iniciais.  

No decorrer da década de 1950, ao apontar os pintores ditos “de Pentesiléia” 

e “de Pistóxenos” era comum considerar que parte dos especialistas os entendia 

como duas fases da produção de uma mesma pessoa. Neste modo de entender, as 

                                                 
75 “Mestre do cálice de Pentesileia” (HARTWIG 1893, p. 490 a 491). O nome provém do exemplar 

número 2688 do Museum Antiker Kleinkunst de Berlim (RICHTER 1958, p. 97; ARIAS 1962, p. 351). 
76 Apud BEAZLEY 1963, p. 859 (os textos citados participam da bibliografia desta tese). 
77 Londres, Museu Britânico, inventário D2 (FURTWÄNGLER & REICHHOLD 1904, p. 283 a 284).  
78 BEAZLEY 1967 (1908), p. 129. 
79 BEAZLEY 1925, p. 259 a 260.  
80 “Mestre do esquifo de Pistóxenos em Schwerin”. 
81 Atualmente no Museu Nacional Arqueológico de Reggio Calabria, inventário 27.231, anteriormente 

em Taranto, inventário 8331-VIDI-. 
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pinturas atribuídas ao Pintor de Pistóxenos correspondiam aos primeiros anos de 

atividade do artista82.  

Tal possibilidade parece ter sido dada ao esquecimento após a publicação 

definitiva das listas de pintores de vasos de figuras vermelhas em 1963. Desde 

então, foram poucas as motivações para duvidar de uma série específica de 320 

atribuições beazleanas. Uma delas continuou sendo o entendimento de “estilos 

diferentes” como “diferentes fases do estilo” de um mesmo pintor, como propôs 

Martin Robertson em sua resenha às listas de 1963: 

“The book begins with a crux: one of the few matters of 

importance on which it is possible to disagree with 

Beazley's considered judgement - the question whether 

the red-figure Andokides Painter and the black-figure 

Lysippides Painter were one man or, as he believes, two. I 

think that they must have been one, but not - and this is 

important - for strictly stylistic reasons. In ABV x 330 

(Instructions for Use) Beazley wrote: 'The phrase "in the 

style of" is used by some where I should write "in the 

manner of": this has warrant, but I was brought up to think 

of "style" as a sacred thing, as the man himself.' Every list 

of a painter's works in Beazley is limited to those in which 

he can clearly see the one style. In some cases he has 

come to see that two lists in fact represent different 

phases of one man's style. To do this for the Lysippides 

and Andokides Painters is hard; but it seems to me that 

the difficulties of drawing in a new and tricky technique 340 

would be enough to distort a man's style as far as this; 

while to suppose them two raises problems of 

collaboration and training which I find more difficult than 

the stylistic one”83.  

                                                 
82 UFFORD 1950, p. 186 e seguintes; RICHTER 1958, p. 99. 
83 ROBERTSON 1965, p. 92. 
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O exemplo dos pintores Andócides e Lisípides proposto por Robertson 

envolve a transição da técnica de figuras negras (de contorno inciso profundo e 

figuras pintadas de verniz) para a técnica de figuras vermelhas (com figuras 

esboçadas e pintadas em leves traços com o fundo preenchido de verniz), o que não 

ocorre entre as obras do Pintor de Pistóxenos e do Pintor de Pentesiléia. Entretanto, 

como foi apontado há pouco, existe uma diferença significativa entre as figuras 350 

vermelhas que o Pintor de Pistóxenos delineou contra o verniz negro e aquelas 

policromas que fez sobre fundo branco. O estilo pessoal que não sobrevive incólume 

à mudança de técnica pode ser então relacionado diretamente com a possibilidade 

de dois artistas identificados poderem ter sido atribuídos a fases da produção de um 

só. Hipótese cuja proposição foi outrora dificultada, entre outros motivos, porque o 

“estilo” foi sacralizado como idêntico ao “próprio homem”84 e, portanto, incorruptível. 

3- O estudo da atribuição “Pintor de Pistóxenos” também é convidativo se 

consideramos a história bibliográfica dos exemplares que receberam tal 

classificação. A publicação do Der Pistoxenos-Maler de Hans Diepolder em 1954 é a 

única a tematizar diretamente esta atribuição. Em menos de 20 páginas de texto, o 360 

estudo de Diepolder esteve voltado para a difícil distinção entre as “individualidades” 

dos Pintores de Pistóxenos e de Pentesiléia e se fundamentou, principalmente, no 

cotejo de exemplares completos ou lacunosos, mencionando e reproduzindo 

exemplares fragmentários apenas quando os pormenores que constituem o 

formulae85 do pintor foram minimamente preservados nas figuras. Diepolder 

desenvolveu boa parte de sua argumentação sobre vasos de fundo branco e não 

considerou os fragmentos esparsos ou aqueles a partir dos quais não se pode 

restaurar a peça original. Esta última decisão, embora seja compreensível do ponto 

de vista documental, acaba por obscurecer a maior parte da “obra do Pintor de 

                                                 
84 BEAZLEY 1910, p. 38. 
85 Este conceito é apresentado por ROBERTSON (1965, p. 90): “(…) every painter has his formulae 

for rendering details – ears, hands, drapery – folds and so on – amounting to a personal system; and 

that, for attribution, a study of these minutiae affords a valuable check on, if not a sounder basis than, 

a general sense of style; or rather that the two together form the only sound basis. There is no rule of 

thumb. Formulae are the artist’s servants, not his masters”. 
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Pistóxenos”, uma vez que os fragmentos esparsos e os exemplares fragmentários 370 

constituem mais da metade de tudo o que foi atribuído ao artista ou à sua maneira86.   

Com notáveis exceções, a diferença de “qualidade artística” observada entre 

fundos brancos e figuras vermelhas parece ter correspondido diretamente ao 

interesse que estes objetos despertaram nos estudiosos clássicos modernos: cada 

um dos dois cálices de fundo branco identificados pelo atribuidor como the 

masterpieces of the painter87 foram objeto de mais de uma dezena de estudos, 

enquanto as vastas coleções fragmentárias do Museu Arqueológico Etrusco de 

Florença e do Museu Arqueológico Nacional de Reggio Calábria88 ganharam apenas 

uma ou duas publicações89, além dos breves indicações nas listas de Beazley. Estes 

últimos trabalhos, no formato de catálogos como aquele publicado pelo próprio 380 

Beazley em 193390, não se destinavam por limitações do próprio gênero, a cotejar tal 

material, seja a exemplares de semelhante atribuição, seja a suportes quaisquer de 

semelhante iconografia. 

 Há também fragmentos que nunca foram publicados, senão nas listas de 

Beazley ou nos arquivos Beazley na rede internacional de computadores (internet)91. 

Este é o caso de um fragmento de cálice encontrado em Vavrona (Brauron) na Ática 

que permanece no museu local sem número de inventário, e do qual só sabemos 

por meio das listas de Beazley que suporta a figura ou parte da figura de uma 

“mulher com sandálias”92.  

                                                 
86 Ver campos 3.b das fichas do Corpus documental desta tese.  
87 “As obras primas do Pintor” (BEAZLEY 1963, p. 859). 
88 Que juntos constituem uma dezena das peças que receberam a atribuição “Pintor de Pistóxenos” 

(ver Corpus Documental desta tese).   
89 Uma das quais, no caso dos fragmentos de Florença, por iniciativa do próprio atribuidor (BEAZLEY 

1933). 
90 BEAZLEY, J. D. Campana fragments in Florence. Oxford, 1933.  
91 No endereço eletrônico < www.beazleyarchive.ox.ac.uk >.  
92 BEAZLEY 1963, p. 861, no. 16. Embora se tenha solicitado a análise direta deste exemplar por 

duas vezes, em 2006 e 2008, não obtive autorização para tanto. As negativas se devem 

provavelmente ao ineditismo do fragmento e, em 2008, também às reformas do edifício do Museu 

Arqueológico de Vavrona, o que limitou temporariamente o acesso às reservas.  
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O conjunto dos vasos atribuídos ao Pintor de Pistóxenos ou à sua maneira, 390 

espalhado atualmente por 13, talvez 14 países93, e sob a guarda de um número 

ainda maior de instituições, apesar de contar muitos objetos decriptados há mais de 

100 anos, permanece em grande parte inédito ou quase inédito, desconhecendo-se 

em muitos casos imagens dos fragmentos ou descrições pormenorizadas.  

Um esforço de apresentação de tal material de rara e limitada exposição já se 

justificaria, mas há que se considerar também uma série de possíveis problemas de 

atribuição relacionados diretamente aos diminutos fragmentos e às peças 

reconstituídas de poucos fragmentos. 

Bom exemplo disso é um par de pequenos fragmentos que teve sua 

atribuição publicada unicamente nos anos 193094 e não chegou sequer a receber 400 

uma menção nas listas de Beazley de 1942 e 1963. São mínimos fragmentos da 

borda de um cálice com o interior em fundo branco. Juntos não ultrapassam 4 cm de 

comprimento (figura 1) e sua procedência é a Acrópole de Atenas.  

A iconografia destes minúsculos vestígios é indicada nas fichas do arquivo 

Beazley na internet apenas pela palavra FIGURE95. Caberia perguntar: como seria 

possível atribuir fragmentos tão pequenos, carentes dos significativos “pormenores” 

que devem carregar a “caligrafia do artista”, a “formulae” do pintor?  

Após análise direta dos fragmentos, verificou-se um leve e único traço inciso 

de esboço96, foram feitas medições e imagens de estudo. Atualmente disponho de 

fotografias, desenhos e medidas deste material, mas a questão feita acima deve 410 

continuar sem resposta.  

Se nos voltamos ao estudo de um conjunto constituído a partir de um único 

critério: a atribuição, não parece vantajoso fazê-lo sem considerar em alguma 

medida o modo como se atribuía, o histórico destas atribuições e as atribuições 

várias que lhe forem de algum modo adjacentes.  

                                                 
93 A dúvida reside no exemplar de paradeiro desconhecido que procede da Rússia (número 80 de 

nosso Corpus documental). 
94 Hartwing et alii 1925-1933, vol. 2 (atribuição de E. Langlotz). 
95 < www.beazleyarchive.ox.ac.uk >, vase number 46755. 
96 Indicado em vermelho na figura 2. 
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Por outro lado, se nos dedicamos a conhecer um “método de análise 

cerâmica” como este, suas filiações epistemológicas, seus conceitos imbricados, o 

histórico de seu desenvolvimento e talvez algumas de suas motivações sociais e 

políticas, não parecerá de todo conveniente fazê-lo sem considerar com atenção 

alguma de suas aplicações específica, as dificuldades emergentes em tal aplicação 420 

e a receptividade da mesma entre os estudiosos que se voltam a tal material.  

 

 

 
 
 

Tais necessidades fizeram a parte maior desta tese se destinar ao exercício 

experimental de análise direta e cotejo sistemático de exemplares e fragmentos 

cerâmicos. Exercício assumido como ponto de partida para a consideração da 

documentação e das interpretações publicadas.   430 

As análises diretas, apresentadas principalmente no segundo capítulo, foram 

levadas a cabo também com o intuito de seguir as recomendações do grande 

atribuidor. Para tanto, fui a museus gregos e italianos97 no afã de observar de perto 

e desenhar os vasos atribuídos ao pintor em questão (figuras 3, 4 e 5). Em estágios 

doutorais nos anos de 2006 e 2008, realizei jornadas de trabalho nestes museus, 

seguindo uma pequena rotina: tracei rapidamente a “composição total” de cada um 

                                                 
97 Aqueles que apresentavam algumas das maiores coleções de fragmentos esparsos e exemplares 

fragmentários e, ao mesmo tempo, abrigavam algumas das “obras primas” do pintor. Tais visitas 

ficaram condicionadas às instituições que autorizaram o acesso ao material, ou às peças que 

estavam disponíveis para tais análises, ou ainda, aos vasos que se encontravam expostos e puderam 

ser vistos, desenhados e fotografados dentro da vitrine.   

Figuras 1 e 2: respectivamente, fotografia e desenho de fragmentos reconstituídos de 

cálice de interior em fundo branco. “Figura”. Museu Nacional de Atenas, Grécia, número 

de inventário: 2.440 (desenho a partir de fotografia, desenho de observação e anotações). 
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dos vasos (figura 6), desenhei muitos “pormenores” (figura 7), inclusive em “tamanho 

aumentado”, sem desprezar “a lupa” (e também as fotografias de razoável 

resolução) neste processo; tentei perceber as linhas “em relevo”, e estimar onde 

cada uma delas “começa e deve terminar” (figura 9). Procurei também traçar “todas 440 

as linhas desbotadas” e não ignorei as inscrições e sua relação com as figuras. Os 

desenhos foram feitos inicialmente à mão livre, como recomenda Beazley nos 

raríssimos textos em que aborda brevemente o modus operandi de suas análises 

cerâmicas, fundamentalmente: uma rápida passagem de uma resenha publicada em 

191398, o artigo Citharoedus de 1922, a conferência no instituto de Arqueologia da 

Universidade de Londres em 194399 e os derradeiros parágrafos de uma palestra 

publicada em língua italiana sobre a cerâmica grega de Spina100. Com o mesmo 

intuito considerei ainda a publicação organizada por Donna Kurtz em 1983, 

principalmelmente naquilo que se descreve no capítulo de Dietrich von Bothmer 

intitulado the execution of the drawing101.  450 

Procurei acompanhar meus primeiros desenhos com apontamentos sobre 

aspectos de difícil visualização ou sobre o estado de conservação dos exemplares e 

fragmentos, o que pretendeu minimizar do melhor modo possível a incapacidade de 

imitar com precisão os traços do pintor antigo, ou de memorizar uma série exaustiva 

de pormenores de pintura, além de registrar de algum modo aqueles aspectos que 

nem meus desenhos, nem minhas fotografias pareciam capazes de apreender. 

Os desenhos definitivos apresentados nos capítulos subseqüentes são, 

entretanto, indiretos. Em cada um deles foram observadas e seguidas descrições, 

desenhos e fotografias publicados por diversos autores, ou, principalmente, as 

fotografias e anotações feitas durante a análise direta do exemplar (considerando as 460 

                                                 
98 BEAZLEY 1913c em nossas referências. 
99 Editado por Donna Kurtz em 1989 (KURTZ (org) 1989 em nossas referências). 
100 BEAZLEY 1956. 
101 KURTZ, 1983, p. 6 e seguintes. Richard Neer considera que o artigo de 1922 e o artigo The 

Antimenes Painter de 1927 são as únicas “exposições metodológicas” publicadas por Beazley (NEER 

1997, p. 16). Se podermos considerar o artigo de 1927, é preciso referir também os artigos do 

atribuidor em 1910, 1911, e, principalmente, 1914, dentre outros das primeiras três décadas do 

século XX, dotados de exposições paço a paço do reconhecimento de individualidades estilísticas 

(ver nota 32 desta introdução).    
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medições) e os desenhos a mão livre que fiz tanto com os vasos em mãos (figura 5, 

à esquerda), quanto indiretamente, no Brasil (exemplo na figura 8). Muitos deles 

resultam do uso de papel transparente e alguns também de papel quadriculado em 

milímetros, donde se transferiram e adequaram feições e medições.  

Desenhos como estes procuram favorecer o cotejo de grupos de figuras, 

figuras e pormenores de diferentes vasos ou das faces contrapostas de um mesmo 

vaso, apontando explicitamente aqueles aspectos que se fazem momentaneamente 

mais relevantes. Para isso, assinalei em vermelho alguns aspectos acidentais ou 

desconhecidos percebidos durante a análise e também algumas outras 

particularidades das fotografias, descrições e desenhos publicados102.  Pormenores 470 

de fotografias de várias publicações e, outras, de minha própria autoria103, são 

também aqui reproduzidas, propondo imagens alternativas dos mesmos vasos, de 

suas cenas, figuras, parafernália e cenário pintados.   

As atividades “laboratoriais” ou de observação serviram de referência para as 

análises indiretas (a partir de fotografias, desenhos e descrições publicados ou 

gentilmente enviados por museus) de outros exemplares de mesma atribuição.

 Como se poderia supor, uma série considerável de dificuldades advém destas 

análises e alguns questionamentos acerca da atribuição e do modo como foi 

estabelecida tiveram lugar. A estas dificuldades se somaram outras já aqui 

apontadas, tais como a inexistência de obra exaustiva redigida pelo próprio Beazley 480 

sobre o seu afamado método de atribuir, a quase inexistência ou brevidade das 

                                                 
102 As observações assinaladas em vermelho nos desenhos propostos nos capítulos subseqüentes 

são quase todas indicações de esboços incisos e, raramente, de lacunas, fraturas e perda por fricção 

ou esfregaço do pigmento original. Dentre as indicações em vermelho para os desenhos feitos a partir 

de fotografias publicadas, há reflexos de luz e, eventualmente, restaurações. As legendas de cada 

figura precisam tais correspondências e apontam as imagens tomadas como base para os desenhos.  
103 Sempre que não houver indicação da origem bibliográfica de uma fotografia ou de um desenho em 

sua respectiva legenda, o autor desta tese é o responsável pela imagem. Todas as fotografias de 

material arqueológico feitas pelo próprio autor foram autorizadas pelas instituições responsáveis pela 

guarda do mesmo, na Grécia e na Itália. São fotos de estudo e, portanto, podem integrar esta tese. 

Sua publicação comercial está proibida por determinação das mesmas instituições.  
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justificativas para as atribuições listadas, a validade quase incontestável com que a 

comunidade científica recebeu as listas beazleyanas. 

 
 

Figuras 3 e 4: observação e desenho durante análise de cerâmica (a partir de fotografias 

tiradas durante estágio doutoral em 2006).  

 

  

 490 

 

 

 
 

Figura 5: fotografia da pintura no interior do cálice número 17.869 do Museu Nacional de Atenas, 

ladeado ao desenho a mão livre feito durante a análise do exemplar (em vermelho são desenhados os 

traços de incisão que puderam ser observados).  
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Problemas de interesse histórico e conceitual serão então tratados num 

terceiro e definitivo capítulo que objetiva também mostrar o significado que a crítica 

pontual de uma só atribuição, a partir de uma revisão imediata e autônoma de 

exemplares atribuídos, pode ter em relação à adoção de atribuições por parte de 

arqueólogos e outros pesquisadores.  

 500 

 

 
Figura 6: anotações e esboços da forma e da pintura do cálice número 81.40 do Museu 

Arqueológico de Delfos, Grécia.  

 

Phillipe Rouet, estudioso reconhecido por “ajudar significativamente o nosso 

entendimento da história do Altertumswissenschaft”104 ao apresentar “novos e 

interessantes aspectos” das obras de John Beazley e de Edmond Pottier (1855-

1934)105, inicia sua tese de doutorado, dedicada em grande parte às atribuições 

                                                 
104 Estudos Antigos ou, literalmente “Ciência da Antigüidade”. 
105 OAKLEY 2003, p. 309. 
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beazleyanas, com a seguinte frase: “cette recherche se place au carrefour de 510 

l’archéologie, de l’histoire de l’art et de l’historiographie”106. 

 Rouet acaba por adentrar com mais ânimo um dentre os três caminhos que 

se lhe vislumbram: não será em qualquer interpretação da cultura material, na 

periodização estilística ou nos juízos estéticos que se dará o seu percurso, mas sim 

na historiografia contemporânea e, grandemente, na história das idéias. 

Propus-me a estudar apenas uma dentre milhares de autorias de pinturas sobre 

vasos áticos determinadas na Modernidade; sua consideração enquanto tema 

parece então circunscrever tal esforço no “trevo” apontado por Rouet. 

 Entretanto, o presente trabalho difere necessariamente dos estudos deste 

historiador da arqueologia francês no “caminho” ao qual mais aspira: esta tese vai 520 

principalmente pela via da arqueologia. 

 

 

Figura 7: anotações e desenhos a mão livre de pormenores do exemplar número 2192 do Museu Nacional 

de Atenas, Grécia. “Mãos”. 

 

                                                 
106 “Esta pesquisa se situa no cruzamento entre a arqueologia, a história da arte e a historiografia” 

(ROUET 1996, p. 13). 
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Figura 8: desenho de pormenor do interior. “Orfeu”. Cálice número 15.190 do Museu Nacional de Atenas, 

Grécia (a mão livre, a partir de desenhos de observação, anotações e fotografias). 

 530 

  

 
Figura 9: desenho de pormenor com setas indicando o sentido do traço de perfil. “Apolo”. Interior do 

cálice número 81.40 do Museu Arqueológico de Delfos, Grécia (a mão livre, observando o exemplar).  

 

 Não se quer dizer com isso que o nosso trabalho pretenda prioritariamente 

“oferecer ao historiador da cultura um corpo de dados significativamente classificado 

para a sua interpretação”107. Embora envolva um significativo esforço de 

classificação e uma atenção repetida às atribuições de pinturas - modo singular de 

                                                 
107 CHILDE 1944, p. 23. 
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classificação arqueológica - são as interpretações do perito, fundadas quase 540 

exclusivamente na análise minuciosa de pormenores e particularidades do material 

que direcionam parte importante das observações a seguir. Fora da arqueologia, 

interpretações como estas e, principalmente, as análises de material que as 

condicionam, não encontraram muito espaço na História das Artes Visuais produzida 

nas academias durante os dois últimos séculos, restringindo-se majoritariamente à 

curadoria de galerias e museus e ao comércio de arte108. Mesmo no estudo 

etnográfico e arqueológico de outros incontáveis povos e épocas, com farta 

preservação de imagens pintadas, esculpidas, gravadas, modeladas ou tecidas, as 

atribuições não se academizaram e também não se fizeram um modo próprio, 

legítimo ou influente de interpretar imagens do passado e do outro. Entender aquilo 550 

que fez das atribuições categorias legítimas e estruturantes dos estudos 

arqueológicos clássicos é uma de nossas principais preocupações.    

Também não se entende aqui como um caminho arqueológico o esforço de 

“dar significado aos fatos arqueológicos (contemporâneos)” a fim de depois “avaliar 

quão próxima da realidade é a imagem do passado assim produzida”109. 

Positivações deste tipo há muito não caracterizam boa parte da prática arqueológica 

e, de fato, foram largamente deslegitimadas seja na arqueologia clássica, seja em 

outros campos da arqueologia110. Evita-se aqui uma tomada de posição semelhante, 

mesmo porque a noção de um conhecimento pretensamente factual, ou a 

objetivação de uma realidade a ser alcançada, não são pré-requisitos de um estudo 560 

como este, e sim, contrariamente, a natureza necessariamente discursiva e subjetiva 

do saber arqueológico, suas expectativas revivescentes e sua circunstancialidade. 

Tentamos compreender as classificações e interpretações existentes a partir de uma 

análise autônoma do vestígio material, em primeiro lugar, e das circunstâncias de 

interpretação deste material na Modernidade, bem como das circunstâncias de 

produção deste mesmo material na Antigüidade, hipoteticamente.  

                                                 
108 NEER 1997. 
109 BINFORD 1983, p. 31. 
110 Ver COURBIN 1982; HODDER 2003; BOARDMAN 1985 e também SERRA 1994 e SARIAN 1999. 
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A classificação dos pintores em “mestres” (masters) e “discípulos” (pupils)111 

presente em todos os grupos de pintores atribuídos por Beazley, por exemplo, 

embora se assemelhe a uma história contributiva da pintura antiga como aquela feita 

por Plínio o Velho no século primeiro,  parece estar mais diretamente vinculada à 570 

Vida dos Artistas de Vasari, documento biográfico do chamado Renascimento 

Italiano112, e à leitura classificatória que dela se fazia no século XIX. O ordenamento 

dos artistas em ateliês e grupos invariavelmente encabeçados por um mestre, bem 

como o estabelecimento de uma relação professoral entre os artistas, se evidencia, 

por exemplo, nas escolas florentina, veneziana ou ferrariana, evocadas tanto por 

Morelli e Berenson, quanto por Jacob Burckhardt, Crowe e Cavalcaselle113. 

Problema semelhante pode ser apontado na relação entre “artesanato” (craft) 

e “arte” (art), distinção de juízo estético incompatível com os textos antigos e 

totalmente desprovida de documentação para a cerâmica ática pintada ou para 

qualquer outro suporte antigo.  Segundo Martin Robertson,  580 

“A verbal distinction between ‘craft’ and ‘art’ was never 

made in antiquity, nor in the Middle Ages or early 

Renaissance; not, I think, before the early sixteenth 

century”114.  

Para interpretações cunhadas a partir dos artistas de Beazley, as dicotomias 

“mestre” e “discípulo” e “artesanato” e “belas artes” aparecem constantemente 

filiadas uma à outra e estruturam a compreensão das circunstâncias de produção e, 

por vezes, também o comércio e a destinação primeira destes vasos. 

                                                 
111 Como outras classificações freqüentes nas listas de Beazley: “pertencentes a este ateliê” ou a 

“aquele grupo”, etc. (BEAZLEY 1963). 
112 WHITLEY 1997, p. 43. 
113 MORELLI 1994 (1897); BERENSON 1935 (?);BURCKHARDT 1995 (1860); CAVALCASELLE; 

CROWE 1871; 1911 (vol. IV).  
114“Uma distinção verbal entre ‘artesanato’ e ‘arte’ nunca foi feita na Antigüidade, nem na Idade Média 

ou no Proto-Renascimento; penso eu [ele], não antes do século dezesseis” (BEARD; ROBERTSON, 

1991, p. 2 a 3).  
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Importantes trabalhos foram dedicados por especialistas ao estudo do 

“estatuto social do artesão” na Grécia Antiga115. A julgar por estes, não podemos 590 

inferir qualquer distinção rigorosa entre artesãos e artistas na Ática dos séculos VI e 

V a.C., ao contrário, sabe-se do prestígio do oleiro que foi também pintor, 

Eufrônios116, entre outros exemplos raramente documentados em inscrições nos 

próprios vasos e noutros textos epigráficos, mas nada indica que as famílias de 

ceramistas, habitantes das próprias oficinas, vizinhos uns dos outros no bairro do 

Cerâmico (Kerameikós)117 não tenham constituído uma espécie de coletivo 

socialmente identificável, a exemplo dos trabalhadores rurais ou dos atores e 

músicos. Nos agrupamentos de artífices, o trabalho parece ter estado 

constantemente marcado pela coletividade118, o que ajudaria a explicar, entre outros 

aspectos, a enorme escassez de assinaturas em vasos a partir do dito período 600 

proto-clássico.  

A autoria, portanto, pode ser vista como um valor que os colecionadores, 

comerciantes, peritos e historiadores das artes modernos imputaram ao objeto 

antigo e que seguiria, então, uma lógica estranha à produção cerâmica daquela 

época e suas circunstâncias. Vistas assim, as categorias dicotômicas que 

acompanham as atribuições parecem impróprias, e, talvez possamos dizer: 

indelevelmente anacrônicas. 

                                                 
115 Ver COARELLI (org.) 1980 e RASMUSSEN, T.; SPIVEY, N. (Orgs.) 1991. Em língua portuguesa, 

ao menos dois artigos sobre o estatuto social dos artistas ceramistas gregos foram publicados na 

Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo: SARIAN, 1993, p. 105-

120; ROCHA PEREIRA, 1994, p. 95-101.  
116 Em sua conferência de 1943 (supra-citada), Beazley considera fontes epigráficas ao traçar uma 

breve biografia do artista Eufrônios. Isler-Kerényi e Rouet apontam o primeiro estudo sistemático 

sobre Eufrônios, escrito por W. Klein em 1879. Neste trabalho precursor já se consideravam 

“semelhanças estilísticas do desenho” além das assinaturas (ISLER-KERÉNYI 1980, p.11). Três dos 

vasos assinados por Eufrônios tiveram suas atribuições revistas por Beazley (ROUET 1995, p. 6).  
117 Nas imediações da Atenas antiga, próximo ao cemitério. 
118 Em 1943 (BEAZLEY 1944), o atribuidor recorre à iconografia presente nos próprios vasos para 

considerar o cotidiano dos locais de produção da cerâmica ática. John Oakley parte de informações 

de escavação com o mesmo propósito (OAKLEY 1992). Em sua tese de doutorado defendida na 

Universidade de Amsterdã em 2002, Vladmir Stissi considera iconografia e ateliês escavados em sua 

apresentação da produção de vasos áticos entre 650 e 480 a.C. (STISSI 2002, “part I”). 


