
Universidade de São Paulo 

Museu de Arqueologia e Etnologia 

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia 

 

 
O PINTOR DE GELA. CARACTERÍSTICAS FORMAIS E  ESTILÍSTICAS,  

        DECORATIVAS E ICONOGRÁFICAS 

 

Parte II  

 

 

 

 

Carolina Kesser Barcellos Dias 

 

 

São Paulo 

2009 



Universidade de São Paulo 

Museu de Arqueologia e Etnologia 

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O PINTOR DE GELA. CARACTERÍSTICAS FORMAIS E  ESTILÍSTICAS,  

        DECORATIVAS E ICONOGRÁFICAS 

Parte II 

 

Carolina Kesser Barcellos Dias 

 
 

 

 

          

 
            

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Arqueologia, do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo, para 

obtenção do título de Doutor em Arqueologia. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Haiganuch Sarian 

 

 

 

 

 

 
São Paulo 

2009 



 251

ÍNDICE 

 

 

 

 

Lista de Abreviaturas ..................................................................................................... 252 

1. O Catálogo de Vasos atribuídos ao Pintor de Gela, à sua maneira e à sua oficina 

1. Documentação I: Referências Bibliográficas .................................................... 254 

2. Documentação II: levantamento material .......................................................... 256 

3. A organização dos vasos no Catálogo  

- Fichas de análise ...................................................................................... 262 

- Numeração .............................................................................................. 263 

- Imagens ................................................................................................... 263 

4. Agradecimentos ................................................................................................. 264 

- Organização Temática do Catálogo ............................................................................ 265 

- Créditos das Imagens .................................................................................................... 266 

 - Errata ................................................................................................................. 272 

2. Lista de vasos com dados incompletos, não incorporados ao Catálogo ................. 515 

3. Catálogo de Vasos Excluídos  

- Crédito das Imagens ..................................................................................................... 535 

ANEXO - O Banco de Dados Informatizado 

 

 



 
 

252 

Lista de Abreviaturas  

 

 Abreviaturas das obras citadas nos Catálogos e na Lista de Vasos. A referência 

completa das obras encontra-se na Bibliografia, à pág. 226 da Parte I. 
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JHS - Journal of Hellenic studies 

KölnJb - Kölner Jahrbuch für vor- und Frühgeschichte 
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MDAI - Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts (Berlin 1921-)   
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Sacrifice - Durand. J-L. Sacrifice et labour en Grèce ancienne (Paris/Rome 1986) 

Sakowski 1997 - Sakowski, A. Darstellungen von Dreifusskesseln in der griechischen Kunst bis 
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PARTE II 

 

1. O Catálogo de Vasos atribuídos ao Pintor de Gela, à sua maneira e à sua oficina 

 

1. Documentação I: Referências Bibliográficas 

 

A primeira referência bibliográfica consultada em nossa pesquisa é a obra Attic black-

figured lekythoi (ABL) de 1936, em que C. H. E. Haspels publica 214 vasos atribuíveis ao 

Pintor de Gela. Da obra, levantamos 15 imagens dos vasos que, eventualmente, foram 

substituídas no Catálogo por outras de melhor qualidade.  

Demais atribuições foram feitas posteriormente e divulgadas em publicações 

específicas, catálogos de coleções e revistas científicas ao longo dos anos, informações 

essas reunidas e disponibilizadas pelo Arquivo Beazley (AB) e, nesta tese, reavaliadas, 

reclassificadas e corrigidas. 

O primeiro grande levantamento bibliográfico que fizemos foi apoiado pelos dados 

recolhidos no AB, cujas informações estão disponíveis na Internet (www.beazley.ox.ac.uk). 

O arquivo tornou-se uma ferramenta útil em nossa pesquisa por reunir diversas informações 

que indicam as coleções e publicações mais atualizadas sobre os vasos áticos, incluindo aí 

os atribuídos ao Pintor de Gela. Até o momento da finalização desta tese, o AB oferece 

entre 375 e 385 fichas dedicadas ao Pintor de Gela, mas nossa pesquisa demonstrou que 

algumas fichas estão duplicadas e algumas informações, equivocadas. 

Ainda no período da elaboração do projeto esgotamos o material bibliográfico e 

imagético sobre o Pintor de Gela disponíveis no Museu de Arqueologia e Etnologia 

(MAE), de modo que os levantamentos feitos posteriormente nas bibliotecas da Escola 

Francesa de Atenas (EFA), da Escola Francesa de Roma (EFR), do Centro Louis Gernet – 

Paris e nos demais museus e bibliotecas da Europa aos quais tivemos acesso foram 

fundamentais para que pudéssemos estruturar nosso Catálogo.  

Inicialmente, trabalhamos com as imagens disponíveis no ABL, nos volumes do CVA, 

em artigos e publicações dedicadas aos estudos clássicos. O Catálogo foi montado com o 

intuito de reunir informações e imagens em fichas de análise especialmente pensadas para 

as análises que propusemos, mas deparamos por diversas vezes com a irregularidade de 
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informações: algumas publicações não apresentam muitos dados sobre o vaso em questão, 

outras não apresentam imagens com qualidade suficiente. 

Alguns volumes do CVA apresentaram esse tipo de problema, sobretudo os números 

mais antigos, com peças ainda sem a atribuição de Haspels. São estes os volumes que mais 

sofrem de baixa qualidade de imagens e de problemas na divulgação dos dados técnicos. 

Nos números posteriores há uma variação muito grande de informações, mas normalmente 

já encontramos dados mais completos, descrições mais elaboradas e, em muitos casos, 

imagens bem feitas. 

Algumas das imagens dos vasos foram reunidas a partir de Catálogos de Museus e de 

Exposições, Catálogos de Venda e de Coleções Privadas. Outras foram adquiridas através 

de contatos com as Instituições que providenciaram fotos dos vasos, como a Escola 

Americana-Museu da Ágora, de Atenas, o Museu Ha’aretz, de Tel Aviv e o Museu 

Nacional de Nápoles.  

Finalmente, há um conjunto de imagens que fazem parte de um arquivo pessoal, 

formado durante os períodos de análise empírica dos vasos pertencentes a coleções de 

museus europeus durante os anos de 2004, 2006 e 2008.  

Até a finalização desta tese, reunimos 242 vasos atribuíveis ao Pintor em fichas 

individuais onde constam dados, análise e fotografias. Temos ainda uma Lista com 132 

vasos dos quais não possuímos maiores informações ou imagens e que são utilizados para 

quantificação das formas e dos conjuntos temáticos, apresentados em seguida ao Catálogo. 

Há ainda um Catálogo de 22 vasos Excluídos do conjunto após a atribuição proposta no 

Capítulo 3. Trabalhamos, portanto, com um  total de 396 vasos.   

Todos os vasos foram analisados de acordo com os dados disponíveis nas diversas 

publicações; a partir de um modelo de ficha de análise estabelecemos a seqüência de 

informações de cada um dos vasos, procurando sistematizá-las para que todas as fichas 

seguissem o mesmo padrão, mesmo quando as publicações não fornecessem muitos dados. 

Algumas fichas permaneceram incompletas, sem dados de estado de conservação ou de 

proveniência, por exemplo. No entanto, todas possuem a coleção e/ou número de inventário 

do vaso, a descrição da forma e da decoração, as referências bibliográficas, cronologia e a 

atribuição, sistematizada quando necessário.  
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2.Documentação II: levantamento material  

 

As etapas de pesquisa no exterior consistiram da análise dos vasos publicados e 

inéditos pertencentes às coleções de Museus e outras instituições na França, Grécia, Itália e 

Inglaterra.  

Na Grécia pudemos analisar e fotografar os vasos atribuídos ao Pintor de Gela 

presentes nas coleções do Museu Nacional, Museu do Cerâmico, Museu da Ágora e Museu 

Kanellópoulos, todos em Atenas, e nos Museus Arqueológicos de Delos e de Corinto. 

Durante essas pesquisas, pudemos entrar em contato pela primeira vez com vasos 

atribuídos ao Pintor de Gela, à sua maneira ou à sua oficina, o que nos permitiu perceber 

visualmente os traços que definem o estilo do Pintor e que promoveram as atribuições. 

Questionamentos sobre a metodologia da atribuição já presentes em nossa pesquisa 

reforçaram-se durante esse período de trabalho nesses museus, e delinearam a estratégia de 

análise dos vasos durante a pesquisa.  

Os vasos do Museu Kanellópoulos, num primeiro momento, foram analisados através 

de fotografias disponibilizadas pelo prof. Jean-Jacques Maffre e pela EFA ainda em 2006. 

Em 2008 pudemos analisá-los empiricamente, incluindo em nosso Catálogo novas imagens 

e dados de análise pessoais. 

A experiência no Museu Nacional de Atenas foi bastante proveitosa, mesmo que dos 

mais de 10 vasos requisitados pudemos estudar apenas dois lécitos. Durante a pesquisa, 

recebemos autorização para fotografar um terceiro lécito exposto na Ala de Cerâmica 

recém reaberta, e analisá-lo na vitrine; o Museu não permitiu que os outros vasos fossem 

vistos pois formam um conjunto inédito de material a ser publicado futuramente no CVA, 

em uma edição especial sobre os lécitos de figuras negras do Museu Nacional de Atenas.   

Em Roma tivemos a oportunidade de fotografar e analisar a olpa 20915 (179) no 

Museu Nacional Etrusco de Villa Giulia, nosso primeiro contato com um vaso de outra 

forma atribuído ao Pintor de Gela. O Museu possui ainda outros quatro vasos, três lécitos 

(L-023, L-041, L-082) e uma enócoa (L-111) locados em outro acervo do museu, na cidade 

de Cervetri. Na ocasião da análise da olpa, havíamos recebido a notícia de que ao menos 

dois dos quatro vasos estariam disponíveis para a análise posteriormente mas, na segunda 

oportunidade em que estivemos em Roma, o Museu não havia providenciado o material e 
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não pudemos, enfim, analisar as outras peças do Villa Giulia, que permanecem inéditos em 

nossa pesquisa, fazendo parte da Lista de vasos não incorporados ao Catálogo.  

Na Sicília analisamos e fotografamos vasos atribuídos ao Pintor de Gela das coleções 

dos seguintes museus: Museu Arqueológico Regional de Agrigento, Museu Arqueológico 

de Gela, Museu Arqueológico Regional Antonio Salinas, em Palermo e Museu 

Arqueológico Paolo Orsi, em Siracusa, em momentos da pesquisa em que pudemos estudar 

e fotografar cerca de 45 vasos, parte deles inédita. 

Essa etapa da pesquisa foi importante para que novas idéias surgissem quanto à 

atribuição dos vasos e a organização e divulgação do material estudado: todos os museus da 

Sicília em que trabalhamos apresentavam problemas de organização documental; a maioria 

dos números de inventário mudou ao longo dos anos e a correspondência jamais foi feita. 

Muitos vasos atribuídos ao Pintor de Gela e relacionados no AB parecem ter desaparecido 

das coleções; arqueólogos, museólogos, curadores e funcionários dos museus não sabem 

exatamente como procurar os vasos uma vez que os dados disponíveis em publicações ou 

sistematizados no AB ficaram ultrapassados; há uma carência de documentação fotográfica 

e muitas fichas dos vasos estão incompletas e com informações conflitantes. 

As dificuldades em acessar parte do material nos fizeram questionar até que ponto os 

trabalhos do arqueólogo e do museólogo têm sido bem dirigidos e aproveitados, 

especificamente na região da Sicília.  

No Museu de Gela, instituição que nos recebeu muito bem e permitiu que 

trabalhássemos com 7 lécitos de sua coleção, não conseguimos encontrar algumas peças e, 

num dado momento, o responsável pelo acervo e tutor de nosso trabalho de laboratório 

sugeriu que entrássemos na reserva técnica e procurássemos os vasos desaparecidos. Uma 

reserva técnica de um grande museu regional, responsável pela curadoria do material 

proveniente de escavações no próprio território da instituição – uma área arqueológica por 

natureza, é obviamente imensa, com salas e mais salas de material. Não pudemos sequer 

imaginar uma estratégia de busca, já que não sabíamos o sistema de organização do museu: 

as informações nos livros de inventário datavam de antes dos anos 50 e, como já 

comentado, muitos números de inventário foram trocados nas coleções porém sem a 

adequada correspondência na documentação atual. Enfim, não é preciso dizer que esses 
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vasos estão perdidos por tempo indeterminado, em meio a diversas coleções de material dos 

mais variados tipos. 

Durante as atividades nesse Museu, abordamos a obra Tà Attiká (2004), publicada por 

Rosalba Panvini em convênio com o governo da Sicília, cuja proposta era reunir os vasos 

encontrados em Gela, atualmente pertencentes a coleções de museus e instituições do 

mundo. Esse grande Catálogo faz parte de um conjunto de atividades propostos pela 

organização do evento, que incluiu exposições itinerantes pelos museus regionais, onde 

peças evidenciadas em Gela foram expostas. 

Por ser uma publicação bem recente que organizou informações de grande quantidade 

de material – vasos cerâmicos de diversos períodos e técnicas, incluindo o ático de figuras 

negras – imaginamos que esta seria uma ferramenta útil para encontrar os ‘vasos perdidos 

do Museu de Gela’. Porém, o Catálogo apresentou um problema comum entre as 

publicações sobre os vasos de nossa pesquisa: são publicados mais de 40 vasos atribuídos 

ao Pintor de Gela, descritos sumariamente, alguns com pequenas imagens e com poucas 

referências bibliográficas. Os autores simplesmente reuniram as informações divulgadas no 

AB, o que, para o caso específico do Museu de Gela, apenas perpetuou o problema 

encontrado por nós no início e ao longo da pesquisa: a defasagem nas informações, e o 

desaparecimento do material. 

Tínhamos pedido ao museu autorização para analisar 8 vasos elencados no AB, dos 

quais não possuíamos imagens ou maiores informações, porém nenhum deles foi 

encontrado, nem mesmo aqueles publicados no Tà Attiká como pertencentes à coleção do 

Museu. Os vasos que analisamos no Museu de Gela são conhecidos também através das 

publicações da Coleção Navarra no CVA.  

Apesar de encontrarmos o problema dos inventários nos demais museus sicilianos em 

que pesquisamos, conseguimos reunir uma boa quantidade de dados que foram importantes 

não só para nossa pesquisa e para nosso Catálogo: no Museu de Palermo, por exemplo, 

nossa etapa de trabalho contribuiu para o acervo fotográfico e documental do Museu, uma 

vez que este não possuía nenhuma foto dos vasos atribuídos ao Pintor em seu arquivo 

fotográfico, e muitas das fichas dos vasos foram complementadas posteriormente por nós, 

com informações descritivas e bibliográficas. 
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No Museu de Palermo também encontramos alguns vasos estudados por uma 

arqueóloga italiana e atribuídos por ela ao Pintor de Gela: utilizamos a tese de doutorado 

não publicada de T. Marchese (La Coll. Campolo, 2001-2002) para resgatar da reserva 

técnica três vasos fragmentários e incorporá-los ao nosso Catálogo. Palermo também 

permitiu nosso primeiro contato com uma ânfora atribuída ao Pintor (011), embora essa 

peça esteja quase completamente reconstituída sobre pequenos fragmentos originais.  

A etapa de trabalho em Palermo representou a contribuição máxima entre Instituição 

e pesquisador, em que o Museu forneceu os dados materiais aos quais pudemos incorporar 

informações de utilidade e qualidade científica. 

As pesquisas em Agrigento, porém, não corresponderam às nossas expectativas. 

Enviamos pedidos de autorização para a análise de 15 vasos elencados no AB, pertencentes 

à coleção do Museu Regional de Agrigento. Não recebemos autorização formal por meio de 

correspondência para trabalhar no Museu – como nos casos de Gela, Nápoles e Taranto –

mas durante a estadia na Sicília, através de contatos telefônicos, soubemos que seríamos 

recebidos para estudar a coleção. Entretanto, não foi possível trabalharmos com os vasos, 

uma vez que a direção do Museu vetou a retirada dos vasos da exposição na ala de 

cerâmica, não forneceu as fichas documentais, não permitiu o acesso ao acervo fotográfico 

e não ofereceu qualquer outro apoio laboratorial, com a justificativa de que não havia de 

nossa parte “um pedido formal para o trabalho”. A arqueóloga responsável permitiu que 

fotografássemos os objetos na própria ala de exposição, em uma mesa improvisada, sem 

iluminação e durante a abertura do museu ao público. As fotos não apresentam boa 

qualidade, as cores estão prejudicadas, alguns vasos apresentam-se apenas parcialmente 

fotografados e sem análise adequada, pois o encarregado da exposição retirava e recolocava 

os vasos na vitrine, sem que tivéssemos oportunidade de vê-los mais particularmente. 

Após um grande período de negociações com a direção, inflexível no que diz respeito 

à permissão para o estudo completo do material, pudemos apenas observar os 6 lécitos 

expostos, vasos publicados no CVA Agrigento. Ao final dessas atividades, soubemos pela 

arqueóloga responsável que nosso pedido feito seis meses antes estava arquivado em sua 

sala e que foi apenas a má vontade da direção que não permitiu um trabalho satisfatório em 

um dos acervos importantes para nossa pesquisa. 
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Finalmente, o trabalho no Museu Paolo Orsi em Siracusa, instituição que contribuiu 

não apenas com excelentes condições de trabalho, como também com um vasto acervo de 

peças importantes atribuídas ao Pintor de Gela. Dos quase 30 vasos requisitados em nosso 

pedido de autorização, 19 foram analisados, fotografados e incorporados ao Catálogo. Os 

demais vasos não foram encontrados devido ao mesmo problema que nos afligiu em Gela e 

em Palermo: os números de inventário elencados pelo AB foram mudados e não 

correspondidos nos registros do Museu, impossibilitando que o material fosse localizado. 

No entanto, a pesquisa feita no Museu de Siracusa foi fundamental e de grande 

importância para nós em todos os níveis: lá, tivemos contato com vasos em diversas 

situações de conservação, vasos conhecidos e vasos não publicados. A acolhida e o 

tratamento recebido foram fundamentais para que obtivéssemos resultados tão proveitosos 

após a desastrosa experiência em Agrigento. 

Ao final da ‘etapa italiana’ de nossa viagem, pudemos perceber o aumento de nosso 

conhecimento quanto aos traços e formas que definem a personalidade chamada ‘Pintor de 

Gela’. Pudemos refinar nossos critérios de avaliação das peças e pensar nas possibilidades 

da metodologia de atribuição. A experiência, pelo lado científico, mostrou-se fundamental 

para que várias hipóteses amadurecessem e que outros questionamentos fossem feitos. Do 

ponto de vista pessoal, do trabalho do pesquisador, entendemos que há um grande desejo de 

colaboração e de entendimento entre os pesquisadores e que muitos problemas encontrados 

nos museus, em especial nos da Sicília, são bastante próximos dos encontrados em museus 

de nosso país, mas que o diálogo e o interesse de divulgação existem. O arqueólogo 

clássico estrangeiro é bem recebido e seu trabalho incentivado, assim como são 

incentivadas as trocas de informações e a continuidade dessas relações. 

Na etapa em Paris, pudemos analisar os vasos da coleção do Museu do Louvre e do 

Cabinet des Medailles. A pesquisa feita no Museu do Louvre foi bastante proveitosa, uma 

vez que lá pudemos estudar algumas olpas e enócoas atribuídas ao Pintor de Gela. Por 

existirem em grande quantidade, os lécitos são mais acessíveis, logo, foi de grande 

importância termos estudado também a ânfora de Palermo, as enócoas e as olpas, porque 

pudemos visualizar as características do Pintor em outros suportes, aumentando nosso 

conhecimento sobre os traços estilísticos e inserindo essas informações ao conjunto já 

conhecido. 
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No Museu do Louvre pudemos estudar 14 vasos entre lécitos, olpas e enócoas. O 

museu forneceu as fichas dos vasos e permitiu que fizéssemos nossas fotografias, mesmo 

fornecendo todas as informações digitalmente em um banco de dados disponível em rede. 

Uma das pesquisadores da equipe de cerâmica, dra. Alexandra Kardianou, permitiu ainda 

que observássemos outros vasos da reserva técnica a título de comparações. 

No Cabinet des Medailles pudemos estudar dois lécitos dos quais possuíamos poucas 

informações e imagens muito ruins, publicadas no CVA Paris 2, Bibliothèque National – 

Cabinet des Medailles. Para este trabalho tivemos a colaboração do Prof. Dr. François 

Lissarrague, do Centre Louis Gernet, responsável pelo contato com a Instituição e que 

participou das análises e fotografias das peças. 

Finalmente, no Museu Britânico – Londres, pudemos analisar e fotografar 11 peças – 

oito lécitos e três enócoas atribuíveis ao Pintor de Gela. Tivemos algumas dificuldades com 

dois conjuntos de fragmentos do Museu Britânico (publicados no CVA Grã Bretanha, Fasc. 

10, números 026 e 202 do Catálogo), pois estavam incompletos e alguns fragmentos não 

foram encontrados na reserva e, portanto, utilizamos apenas as imagens da publicação no 

Catálogo. 

Essa etapa de trabalho nos museus europeus contribuiu fundamentalmente para o 

corpus documental. Mas, mais que isso, possibilitou que formulássemos nossas idéias sobre 

os critérios de análise dos vasos atribuídos ao Pintor, que conhecêssemos as formas, a 

decoração, a iconografia de perto: a experiência visual é única e garante que várias 

particularidades sejam percebidas. Também pudemos pensar seriamente em questões mais 

práticas dos estudos em ceramologia, especialmente nas questões voltadas para a 

atribuição: hoje, mais de 70 anos após a publicação de Haspels, os vasos estão espalhados 

por museus e coleções do mundo; alguns vasos estão inacessíveis ou desaparecidos, e as 

informações sobre eles, mesmo com as facilidades tecnológicas (bancos de dados 

computadorizados, fotografias digitais e acervos bibliográficos disponíveis em rede), 

podem estar incompletas ou mesmo serem inexistentes.  

No total, analisamos e fotografamos empiricamente 98 objetos, publicados ou 

inéditos. Esta experiência foi fundamental para que lidássemos com os temas propostos em 

nossa pesquisa: pudemos notar diversas especificidades tecnológicas e decorativas que não 

são visualizadas em fotografias – lembrando que boa parte das fotos disponíveis para a 
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análise do material não segue um único critério ou não possui a qualidade necessária para 

um estudo sobre padrões iconográficos e decorativos. Pudemos, inclusive, pensar nas 

questões museográficas e de conservação dessas peças.  

Enfim, os resultados finais após a etapa de pesquisa no exterior representaram um 

crescimento quantitativo de informações sobre o Pintor de Gela e de nosso Catálogo de 

vasos e, mais que isso, contribuíram para que uma série de questionamentos de ordens 

acadêmica e científica pudessem ser feitos. Acreditamos que o trabalho direto com o 

material em reservas técnicas, exposições, coleções, deveria corresponder ao início de 

qualquer pesquisa arqueológica, e que questões burocráticas e financeiras não deveriam 

barrar o acesso ao material estudado: é imprescindível conhecer seu objeto. No entanto, 

ficamos satisfeitos que essa etapa tenha sido cumprida, mesmo em momentos já avançados 

da pesquisa. 

Nosso Catálogo representa positivamente o maior e mais completo conjunto de dados 

e imagens reunidos sobre o Pintor de Gela, pelo qual percebemos materialmente e 

visualmente a produção formal e iconográfica dos vasos atribuídos a ele, embora ainda 

tenhamos a possibilidade de incluir outras informações. A bibliografia reunida é bastante 

completa e atualizada, com títulos muito recentes sobre os estudos em cerâmica, 

arqueologia clássica e história da arte.  

 

3.  A organização dos vasos no Catálogo 

  

- Fichas de análise 

Cada ficha é composta pelos seguintes dados: 

- Imagem do vaso 
1. Local/Coleção/Número de inventário 
2. Dimensões  
3. Estado de Conservação 
4. Descrição 
4.1. Forma 
4.2. Decoração 

5. Referências bibliográficas; 
6. Comentários 
 6.1. Comparanda 

7. Proveniência 
8. Cronologia 
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9. Atribuição 
10. Sistematização (da atribuição) 

Utilizamos um modelo de ficha que é apresentado de acordo com as informações 

específicas de nosso material. As informações técnicas aplicam-se a todos as peças do 

conjunto: todos os vasos são de argila, feitos no torno e cozidos em alta temperatura. Todos 

os vasos pertencem à categoria denominada vasos áticos de figuras negras. 

No campo 4.2. Decoração, procuramos manter a uniformidade nas informações 

presentes em cada ficha: a descrição da decoração começa sempre pela cena principal do 

campo figurado, da esquerda para a direita, seguida da descrição dos ornamentos de 

preenchimento e padrões decorativos: se há ou não adição de cores, descrição das faixas 

decorativas acima e/ou abaixo do campo figurado, sistema de palmetas, indicação de 

grafite, quando presente, e demais informações. 

Os dados foram reunidos através das pesquisas bibliográfica e empírica; os dados 

sobre dimensões de algumas peças foram checados por nós durante a análise em 

laboratório. O refinamento das descrições das cenas e de pormenores da decoração também 

foi possível graças ao trabalho empírico. 

 

- Numeração 

Ao longo da pesquisa, algumas considerações foram feitas sobre a organização do 

Catálogo. Graças ao Estudo Iconográfico, definimos como mais apropriado o critério de 

agrupamento de vasos segundo temas iconográficos e, portanto, os vasos são apresentados 

numerados de 001 a 240, de acordo com as divisões temáticas apresentadas e discutidas na 

Parte I, Cap. 4. Estudo Iconográfico. Dois vasos incorporados durante a finalização da tese 

receberam os complementos bis (055bis) e b (173b), e deverão receber numeração 

definitiva futuramente. 

Pertencem ao Catálogo todos os vasos atribuídos ao Pintor de Gela, à sua maneira e à 

sua oficina.   

 

- Imagens 

No início do Catálogo, apresentamos uma lista de referência e créditos das fotografias 

ali presentes. A maior parte provém de publicações como o CVA, LIMC, Catálogos de 

venda, revistas e demais obras científicas. Algumas fotografias fazem parte de um arquivo 
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pessoal formado durante as viagens de pesquisa em Museus e Coleções da Europa entre 

2004 e 2008, e a partir de contatos com instituições do exterior através de 

correspondências.  

 

4. Agradecimentos 

Por se tratar de um trabalho acadêmico, as instituições permitiram a utilização das imagens 

dos vasos. Nossos agradecimentos à direção, arqueólogos, pesquisadores e funcionários das 

seguintes Instituições: Escola Americana e Museu da Ágora, Atenas; Museu Nacional de Atenas; 

Escola Alemã e Museu do Cerâmico, Atenas; Museu Kanellópoulos, Atenas; Escola Americana e 

Museu Nacional de Corinto; Museu Nacional Etrusco de Villa Giulia, Roma; Museu Arqueológico 

Nacional de Nápoles; Museu Arqueológico Nacional de Taranto; Museu Arqueológico Nacional de 

Agrigento; Museu Arqueológico Nacional Paolo Orsi, Siracusa; Museu Arqueológico Regional 

Antonio Salinas, de Palermo; Museu Arqueológico de Gela; Museu do Louvre, Paris; Cabinet des 

Medailles, Biblioteca Nacional de Paris; Museu Ha’Aretz, Tel Aviv; prof. Jean-Jacques Maffre e 

EFA, que cederam as imagens dos lécitos do Museu Kanellopoulos, Atenas. 

 

2. Lista de vasos com dados incompletos, não incorporados ao Catálogo 

 

Os vasos na Lista seguem a ordem temática estipulada pelo Estudo Iconográfico e a 

seqüência de dados apresentada nas fichas de análise; são numerados de 001 a 132. Todos 

esses vasos receberão a letra “L” anterior à numeração para facilitar a referência no texto. 

Logo, vasos da Lista serão reconhecidos como L-001 e assim sucessivamente. 

 

3. Catálogo de Vasos Excluídos 

 

Durante a pesquisa, 22 vasos foram excluídos do conjunto. É importante que todos 

sejam apresentados para a melhor compreensão das propostas apresentadas em 

“Atribuindo...” (Parte I, pág. 82).  

Também organizados segundo a divisão temática, os vasos deste pequeno Catálogo 

são apresentados em fichas de análise como as do Catálogo e serão numerados de 01 a 22, 

recebendo a letra “E” inicialmente, portanto, E 01 e assim por diante. 
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Organização Temática do Catálogo  

 

1. Imagens do Mundo Divino: Divindades e Episódios Divinos 

1.1. Atena ............................................................................................................... 001 

1.2. Apolo ............................................................................................................... 002 - 006 

1.3. Hélio ................................................................................................................ 007 - 008 

1.4. Divindades Reunidas ....................................................................................... 009 - 011 

1.5. Divindades Aladas ........................................................................................... 012 - 018 

1.6. Cenas Dionisíacas ............................................................................................ 019 - 115 

2.Cenas Sacrificiais ................................................................................................. 116 - 130 

3. Imagens do Mundo Heróico: Heróis e Episódios Heróicos 

3.1. Ciclo de Héracles .............................................................................................. 131 - 167 

3.2. Teseu  ................................................................................................................ 168 

3.3. Peleu .................................................................................................................. 169 - 170 

3.4. Odisseu .............................................................................................................. 171 - 172 

3.5. Automedonte ...................................................................................................... 173 

3.6. Outro – Pélops? .................................................................................................. 173bis 

4. Imagens do Mundo Profano 

4.1. Cenas de produção e comércio (ateliê cerâmico/venda) ................................... 174 - 175 

4.2. Cenas de palestra .............................................................................................. 176 - 182 

4.3. Cenas com carros; cenas com guerreiros; cenas de caça .................................. 183 - 209 

4.4. Cenas amorosas; cenas na fonte ........................................................................ 210 - 216  

4.5. Cenas de simpósios; cenas de kômos; cenas com instrutmentos musicais ....... 217 - 236 

4.6. Cenas ligadas ao teatro ...................................................................................... 237 

5. Padrões decorativos e figuras indeterminadas ..................................................... 238 - 240 
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1. Catálogo de Vasos atribuídos ao Pintor de Gela, à sua maneira e à sua oficina 

 

- Créditos das Imagens  

 

 

001 Genebra, Mercado/Palladion 1976    Christie’s Geneva 05.05.79:17, fig.56 

002 Los Angeles (CA), Merlo Coll., X65.103.43   Kunst. der Antike, 1964, pr. 24 

003 Gela, Mus. Arq. Col. Navarra 40219 (ex - 43)  Arquivo Pessoal 

004 Agrigento, Mus. Arq. Reg. AG 22611   Agrigento, pr. 28.2,1/Veder Greco, Agrigento, 335 

005 Ágora P 2569      Arquivo Pessoal 

006 Atenas, Ágora, P 1331     Arquivo Pessoal 

007 Boston 93.99      ABL 206, 5, pr. 23.1/ Robinson, fig. 126 

008 Viena, Kunsthistorisches Museum, 815   Arch. Mitt. aus Iran 12, 1979, pr. 42, fig. 2 

009 Genebra, Museu de Arte e História 12048   CVA Geneva II, pr. 73,figs. 14-16 

010 Munique, Staatl. Antikensamml. 1893   Veder Greco, 1988:103. 

011 Palermo, Mus. Nac. NI 1955    Arquivo Pessoal 

012 Ferrara, Mus. Nac. de Spina 195    CVA Ferrara II, pr. 7, figs. 1-2,5 

013 Basiléia- Mercado, Munzen und Med. A.G., 1977, n.37 LIMC  VI.2, pr. 563/  
Sacrifice 1986, 93, fig. 18g 

014 Compiègne, Museu Vivenel 1040    ThesCRA II, Banquet Gr, pr. 49/ 
CVA Compiègne, 9, pr.12.7 

015 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 19854    Arquivo Pessoal 

016 Viena, Kunsthistorisches Mus.  84    ABL 212, 158, pr. 26.1/ AWL pr. 17.3 

017 Metaponto, Museu Cívico 131111    San Pietro, 1991:142, n.31 

018 Atenas, Ágora P 1269     Arquivo Pessoal 

019 Tubingen, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst., S666  CVA Tubingen 3, prs. 46.5-7, 49.2/ 
LIMC  III.2, pr. 338 

020 Atenas 541 (CC. 998)     ABL 208, 49, pr. 23.2; pr. 27.2 

021 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 21848    Arquivo Pessoal 

022 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 36318    Arquivo Pessoal 

023 Londres, Mus. Britânico 63.7-28.224   Arquivo Pessoal 

024 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 14565    Arquivo Pessoal 

025 Palermo, NI 1899     Arquivo Pessoal 

026 Londres, Mus. Britânico Colossus 84 GR 2000.11-1.12 CVA Great Britain 20, British Mus. 10; pr. 12 

027 Gela, Mus. Arq. Col. Navarra 40197 (331/B)  Arquivo Pessoal 

028 Atenas, Ágora P 1343     Arquivo Pessoal 

029 Catania, Col. Biscari 4080    Barresi, 2000:31, n. 10 

030 Agrigento, Mus. Arq. Reg. C 830    Arquivo Pessoal 

031 Nápoles, Mus. Arq. Nac. 81185 (ex - M 996)  Foto - Museu de Nápoles 

032 Taranto, Mus. Arq. Nac 102585    Taras 10, 1990, pr. 55.4 

033 Atenas, Ágora P 24534     Arquivo Pessoal 

034 Londres, Museu Britânico 1772.3-20.2    Arquivo Pessoal 
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035 Erbach, Grafliche Sammlung, 21    Heenes, 1998, pr.l.7.1 

036 Madri, Mus. Arq. Nac. 19519    CVA Madri 1, pr. 29.7 a-b. 

037 Bologna, Mus. Civ. Arq. C52 (96)    CVA Bologna 2, pr. 348, 1.2 

038 Palermo, Mus. Nac. NI 42277 (ex-80)   Arquivo Pessoal 

039 Palermo, Mus. Nac. NI 1874    Arquivo Pessoal 

040 Agrigento, Mus. Arq. Reg. AG S/115   Veder Greco, 1988:318,1 

041 Kunstwerke der Antike 2000:227    Kunst. der Antike, 19.10.2002:35, fig. 227 

042 Compiègne, Museu Vivenel    CVA Compiègne 9, pr. 12, 15 

043 Nova York, Univ. Coll. X.054    Clas. Ant. NY, vol. 1, n. 16 

044 Nápoles, Col. Raccolta 86324 (R.C. 185)   CVA Nápoles V, pr. 57, 1-3 

045 Nápoles, Mus. Nac. Col. Spinelli 164178   CVA Nápoles 2, pr. 26, 1-3 

046 Moscou, Pushkin M 550     Pushkina, 1992:183, 7D 

047 Bochum, Kunst. Der Ruhr Univ. S 149   CVA Bochum 1, pr. 40, 1-4, 7 

048 Nápoles, Mus. Arq. Nac. SA 161 D   Foto - Museu de Nápoles 

049 Taranto, Mus. Arq. Nac. 102584    Taras 10, 1990,  pr. 55.3 

050 Atenas, Ágora P 24535     Arquivo Pessoal 

051 Turin, Coleção Privada     ACME  22, 1969:351, prs. 2-3 

052 Basiléia - Mercado, Munzen und Medaillen , 1964  Kunst. der Antike, 1964, pr. 44 

053 Palermo, Mus. Nac. NI 1903    Arquivo Pessoal 

054 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 19890    Arquivo Pessoal 

055 Gela, Mus. Arq. 39428     Arquivo Pessoal 

055bis Royal Athena 12     Royal Athena XVIII, 2007:54, n.119 

056 Taranto, Mus. Arq. Nac. 4429    Catalogo Taranto 1994:306, n. 85.1 

057 Atenas, Ágora P 24537     Arquivo Pessoal 

058 Londres, Mus. Britânico 1863.7-28.8   Arquivo Pessoal 

059 Wurzburg, Univ., Martin von Wagner Mus., L 348  Langlotz, 1968, pr.104 

060 Wurzburg, Univ., Martin von Wagner Mus., L 349  Langlotz, 1968, pr. 104, n. 349 

061 Palermo, Banco di Sicilia 408    Banco di Sicilia I, 93, D56 

062 Basiléia, Kunstwerke der Antike, 1961, 148   Kustw. der Antike, XXII, 13.05.61:78, fig. 148 

063 Ferrara, Mus. Nac. de Spina 193    CVA Ferrara II, pr. 8, figs. 1,5 

064 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 19881    Arquivo Pessoal 

065 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 21190    Arquivo Pessoal 

066 Gela, Mus. Arq. Col. Navarra 40215 (ex-116)  Arquivo Pessoal 

067 Paris, Cabinet des Medailles, 285    Arquivo Pessoal 

068 Palermo, Mus. Nac. NI 42264 (ex-62)   Arquivo Pessoal 

069 Agrigento, Mus. Arq. Reg.  C 845    CVA Agrigento 2, pr. 55, 3-4, pr. 57, 2 

070 Bari, Bassano del Grappa 45    Andreassi, 1990:79, n. 9 

071 Ostwestfalen, D.J.     Stähler, 1983, pr. 29 a 

072 Delos, Heraion B 6.128     Arquivo Pessoal/Hadjidakis 2003:356, n. 691 

073 Heidelberg, Ruprecht-Karsl-Universitat, L 66   CVA Heidelberg 4 pr. 171.4 

074 Gela, Mus. Arq. Col. Navarra 40216 (ex - 11)  Arquivo Pessoal 

075 Bruxelas R 271     CVA Bruxelas 2, pr. 1. 20 a-b 
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076 Corinto, Mus. Arq. T 1074    Arquivo Pessoal 

077 Atenas, Ágora P 24533     Arquivo Pessoal 

078 Agrigento, Mus. Arq. 6808    De Miro, 2000: 126, n. 1937 

079 Catania, Vol. Benedettini 4069    Barresi, 2000:30, n. 9 

080 Palermo, Mus. Nac. NI 1937    Arquivo Pessoal 

081 Atenas, Mus. Nac. 11749     Arquivo Pessoal 

082 Palermo, Mus. Nac.  2023    Arquivo Pessoal 

083 Atenas, Coleção Vlasto     ABL 214, 196, pr. 25.6 

084 Agrigento, Mus. Arq. Reg. R 147    Arquivo Pessoal 

085 Basiléia – Mercado,  Kuns. der Antike, 1980, fig. 85  Kunstw. der Antike 56, 19.02.80:39, pr. 35, fig. 85 

086 Hamburgo, Museum fur Kunst und Gewerbe, 1899.96  CVA Hamburg 1, pr. 29.7, pr. 30. 1-3 

087 Oslo, Mus. Of Applied Art 5814    CVA Noruega 1, 1964: pr. 21, 1-2 

088 Atenas, Ágora P 24536     Arquivo Pessoal 

089 Paris, Museu do Louvre F 434    Arquivo Pessoal 

090 Glasgow 19.14      CVA Glasgow Collections pr. 23. 12-14 

091 Oslo, Museu Etnográfico 11074    CVA Noruega 1, pr. 21, 3-4 

092 Detroit, Inst. De Artes 24.122    Madigan,1998:32, n. 37, fig. 58 

093 Berlim, Col. Privada 78     Vierneisel, 1979, n. 78 

094 Adria - Bocchi A 106     CVA Adria 2, pr. 17, 4 

095 Paris, Museu do Louvre F334    Arquivo Pessoal 

096 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 19823    Arquivo Pessoal 

097 Paris, Museu do Louvre F351    Arquivo Pessoal 

098 New York (NY), Albert Spalding    AA, 1978:511, fig. 19 

099 Berlim, Antikensamml.  F 1882    CVA Berlin 5, pr. 46. 5-7/BABesch 49, figs. 55-6 

100 Altenburg, Staal. Lindenau-Museum,  213   CVA Altenburg 1, pr. 41 7-9 

101 Paris, Museu do Louvre Cp 10829    Arquivo Pessoal/BABesch 49, figs. 60-61 

102 Amsterdam, coleção privada    BABesch 49, figs.28, 33-37 

103 Palermo, Mus. Nac. NI 1892 (ex-1213)   Arquivo Pessoal 

104 Atenas, Kanellópoulos 79    Arquivo Pessoal 

105 Amsterdam, Coleção Privada    BABesch 49, figs. 26,27,29-32 

106 Compiègne, Museu Vivenel, 1043    CVA Compiègne 8, pr. 12.19/ 
BABesch 49, fig. 59 

107 Paris, Museu do Louvre F 333    Arquivo Pessoal 

108 Agrigento, Mus. Arq. Reg.  AG 22184   De Miro, 1992, pr. 35.2 

109 Ferrara, Mus. Nac. de Spina 200    CVA Ferrara II, pr. 4, fig. 3-4, 6 

110 Ferrara, Mus. Nac. de Spina 196    CVA Ferrara II, pr. 8, figs. 2, 

111 Amsterdam, APM 3742               BABesch 49, figs. 1, 19-25   

112 Leiden K.94/9.20     CVA Leiden 2, pr. 83.1-2. 

113 Göttingen, Arch. Inst. der Universität, ZV 1964/139  AWL, 1975: pr. 17, 1 

114 Taranto, Museu Arqueológico Nacional, 6250   LIMC VIII, 767 

115 Munster, Wilhelms-Univ., Arch. Museum, 784   Kurtz, 1982, pr. 33 d-f 

116 Londres, Mus. Britânico  1905.7-11.1   Arquivo Pessoal 
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117 Tubingen, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst., 34.5738   CVA Tubingen 3, prs. 46.1-4, pr. 49.1/  
Sacrifice fig. 18b 

118 Tulane, Coleção da Universidade de   Perseus online: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 
artifact?name=Tulane+Collection+%28Shapiro+No.
+41%29&object=Vase 
 

119 Desconhecido (sir. Henry Englefield)   Moses, 1848, pr. IX 

120 Catania, Col. Biscari 4109    Barresi, 2000:32, n. 11 

121 Atenas, Mus. Nac. 18568    Arquivo Pessoal 

122 Amsterdam, APM 8196     BABesch 49,1974:117, figs.1, 2, 4, 10-14/  
Sacrifice, fig.18C  

123 Munique, Antikensammlungen, 1824   CVA Munique 12, beilage 1, prs. 48.1-4, 49.1-4 

124 Thessaloniki 5232     AK 12, 1969:57, n. 3, pr. 31 

125 Oxford, Museu Ashmolean G.230 (V.514)   BABesch 49, 1974:147, figs. 52-54/ 
JHS, 24, 1904, pr. VII, 514 

126 Atemas, Agora P 24067     Arquivo Pessoal 

127 Basiléia - Mercado, Munzen und Med. A.G. , 1975  Kunstw. Der Antike, 51 (14-15.3.1975), pr.29, fig. 
136/ Sacrifice 1986, 93, fig. 18g 

 
128 Amsterdam, APM 268     BABesch 49, 1974: 118-120, figs. 1, 2, 3 6-9 

129 Nápoles 81190      BABesch 49, 1974:141, figs. 42-43/  
Sacrifice, fig. 18e 

130 Copenhague, Museu Nacional, 69    CVA Copenhagen 3, pr. 123.3 

131 Nova York, Royal Athena 1998, 25   Kunstw. der Antike, Cat. 8, 1996, n.5 

132 Agrigento, Mus. Arq. Reg. R 146    Arquivo Pessoal 

133 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 10786    Sakowski, 1997:295, pr. 38 

134 Mercado de Londres – Haspels, 215.152   ABL 212.152, pr. 26.2 

135 Palermo, Col. Mormino 107    CVA Palermo, Mormino 1, pr. 8.8, 9;   

       LIMC V.2, pr. 134 

136 Palermo, Mus. Arq. Nac. N 42272    Arquivo Pessoal 

137 Paris, Cabinet des Medailles 284    Arquivo Pessoal 

138 Londres, Mus. Britânico 1863.3-30.5 (B528)  Arquivo Pessoal 

139 NY, Royal Athena A.B. 72    Eisenberg, Cat. 10, 1998: 25, n. 97 

140 Viena 198      ABL 206, 16, pr. 24.1 

141 Bruxelas, Mus.Real  A 1903    CVA Bruxelas 3, p. 3. 26, 3a-d. 

142 Palermo, Mus. Nac. NI 1859     Arquivo Pessoal 

143 Palermo, Col. Mormino 137    CVA Palermo, Mormino 1, pr. 8, 5-7. 

144 Basiléia, Antikenmus. und Sammlung Ludwig, Z 377      CVA Basel 1, pr. 54.5, 8, 12 

145 Agrigento, Mus. Arq. Reg.  R 149    Arquivo Pessoal 

146 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 21941    Arquivo Pessoal 

147 Erbach 12      Peleus 3, pr. 4, 1-3 

148 Olimpia, Mus. Arq. K 10874    Olympische 28, 2000:243, n. 182, pr. 79 

149 Giuseppe Sinopoli, 72     Aristaios, 1995: 37, 287-289, n.72 

150 Londres, Mus. Britânico 1864.10-7.227 (B 488)  Arquivo Pessoal 
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151 Paris, Museu do Louvre F 344    Arquivo Pessoal 

152 Los Angeles, County Museum, A4110.36.2   CVA Los Angeles 1, pr. 19.1-2. 

153 Honolulu, Ac. De Artes 3594    Von Bothmer, 1957 :141 

154 Londres, Col. Freud     Gay, P. 1994:71 

155 Paris, Museu do Louvre F322    Arquivo Pessoal 

156 Siracusa, Mus. Arq. Reg.  2353    ABL 208, 61, pr. 25 

157 San Antonio (TX) Art Museum 91.80.1   LIMC VII, pr. 565/Shapiro, 1995: 127, n. 63 

158 Palermo, Mus. Arq. Nac. NI 1904 (ex -45)   Arquivo Pessoal 

159 Paris, Museu do Louvre F 435    Arquivo Pessoal 

160 Boston (MA), Museum of Fine Arts, 93.100    Robinson, 336, fig.126 

161 Zurique, Universidade, 2334/2478    CVA Zurich Offentliche Samm., 24-25, prs. 18. 4-6,  
19.6 / LIMC VIII.2, pr. 442 

162 Palermo  Col. Mormino 676    CVA Palermo, Mormino 1, pr. 8, 1-4 

163 Malibu, John Paul Getty Museum 86.AE.133  CVA Malibu J. P. Getty Museum 2, 14-15, prs. 67. 4-
6, 70. 4-5 

164 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 21139    Arquivo Pessoal 

165 Agrigento, Mus. Arq. Reg. R 145    Arquivo Pessoal 

166 Londres, Mus. Britânico, 1842.7-28.925 (B 498)  Arquivo Pessoal 

167 Atenas, Ágora P 2648     Arquivo Pessoal 

168 Nápoles, Col. Raccolta 86367 (R.C.215)   CVA Nápoles V, pr.60, 1-3 

169 Agrigento, Mus. Arq. Reg. R 148    Arquivo Pessoal 

170 Tel Aviv, Museu Ha’aretz  MHP 849.58   Foto - Museu Ha’aretz 

171 Nova York, Christie’s 10.12.2004    Christie’s NY 10.12.2004:115, n. 458 

172 Copenhague, Museu Nacional, 13788   Lund, 1995:303, fig. 1/ 
CVA Copenhagen 8, pr. 329.1 a-c 

173 Londres, Mus. Britânico B 543    Arquivo Pessoal 

173bis Oundle School Col. 18    JHS Suppl. 2006:127, n. 18 

174 Gela, Museu Arqueológico, 36086    Koiná, fig. 1 

175 Boston 99.526      ABL 209, 81, pr.24.4/ Kurtz AWL pr. 17, 2 

176 Atenas, Ágora P 24538     Arquivo Pessoal 

177 Delos, Heraion B 6.133     Arquivo Pessoal 

178 Palermo, Col. Mormino 15    CVA Mormino 1, pr. 3, 1-3 

179 Roma, Mus. Nac. Etrusco de Villa Giulia 20915  Arquivo Pessoal 

180 Amsterdam, APM 3741     BABesch 49, 1974:156, fig.1, 2, 5, 15-18/ 
Meded 75-76, 1999:12, fig.24 

181 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 21858    Arquivo Pessoal 

182 Paris, Museu do Louvre F 162    Arquivo Pessoal 

183 NY, Metropolitan Mus. 06.1021.70   Tà Attiká, p. 193, fig. 1 

184 Ruvo, Museu Jatta 1594     Andreassi 1996:121 

185 Atenas, Mus. Nac. 18569    Arquivo Pessoal 

186 NY, Christie’s 2006     Christie’s NY, 16.06.06:81, fig.106 

187 Siracusa, Mus. Arq. Nac. 2358    ABL 208, 63, pr. 24,3; 27, 3 

188 Giessen, Justus-Liebig Universitat, 103   CVA Giessen 1, pr. 21.1-5, beilage 3.2 
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189 Dinamarca, Thorvaldsens H553    CVA Dinamarca, Thorvaldsens1, pr. 52,43 

190 Atenas, Ágora P 24105     Arquivo pessoal 

191 Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, B 31 (169?)   CVA Karlsruhe 1, 18, pr. 10.1 

192 Dunedin, Mus. Otago E 48.252    CVA New Zealand 1, pr. 22, 3-5. 

193 Palermo, Col. Banco da Sicília 2622   Banco di Sicilia, 94, D58 

194 Londres, Mus. Britânico 1836.2-24.129 (B582)  Arquivo Pessoal 

195 Cambridge G. 75     CVA Cambridge 1, pr. 22, 27. 

196 Adria 22803      CVA Adria 2, pr?, fig. 6 

197 Cracóvia 288 (ex -1242)     CVA Cracow, pr. 7. 6a-b  

198 NY, Sotheby’s 2004, 8     Sotheby’s NY, 06.04:16, 90, fig. 8 

199 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 21156    Arquivo Pessoal 

200 Praga, Museu Nacional, 1668    CVA Praga MN 1, pr. 41, 7 

201 Gela, Mus. Reg. Arq. 12356    Tá Attikà, p. 265, D39 

202 Londres, Mus. Britânico 1863.7-28.352   Arquivo Pessoal 

203 Paris, Mus. Do Louvre F 371    Arquivo Pessoal 

204 Londres, Mus. Britânico, colossus 86 GR 2000.11-1.13 CVA Great Britain 20, British Mus. 10; pr. 13 

205 Yale, Universidade 115     Baur, 1922:78-9, n. 115, pr.2 

206 Ferrara, Mus. Nac. de Spina 202    CVA Ferrara II, pr. 4, 1-2,5. 

207 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 21850    Arquivo Pessoal 

208 Adria, Mus. Arq. Nac.  22783    CVA Adria 2, pr. 50, 2 

209 Basiléia - Mercado, Munzen und Med. A.G., 1956   Schnapp, 1997:245, n. 172 

210 NY Christie’s 1998     Royal Athena Gallery, n 41/Christie’s NY  
18.12.1998:49, fig.80 

211 Atenas, Ágora P 14945     Foto - Escola Americana 

212 Atenas, Mus. Kanellópoulos 40    Arquivo Pessoal 

213 Tel Aviv, Museu Ha’aretz  MHP 1105.61   Foto - Museu Ha’aretz 

214 Galeria Günter Puhze 1981, 144    Kunstw. der Antike, 1981:15, fig. 144 

215 Siracusa, Mus. Paolo Orsi, 19857    Arquivo Pessoal 

216 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 26750    Arquivo Pessoal 

217 Gela, Mus. Arq. Col. Navarra 40217 (ex-40)   Arquivo Pessoal 

218 Basiléia, Kunstw. Der Antike 2002, 234   Kunstw. der Antike 4, 12-17.10.2002:36, fig. 234 

219 Atenas, Ágora P 24106     Arquivo pessoal 

220 Olimpia, Mus. Arq. K 10877    Olympische 28, 2000:242, n.180, pr. 80 

221 Gela, Mus. Arq. Col. Navarr 40218 (ex-17)   Arquivo Pessoal 

222 Siracusa Mus. Paolo Orsi  2287    ABL 206, 10 pr. 24,2; pr. 27.1 

223 Paris, Museu do Louvre Cp 10710    Arquivo Pessoal 

224 Tel Aviv, Museu Ha’aretz  MHP 1106.61   Foto - Museu Ha’aretz 

225 Ferrara, Museu Nac. de Spina 198    CVA Ferrara II, pr. 8, figs 3,7 

226 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 21849    Arquivo Pessoal 

227 Ferrara, Museu Nac. de Spina 16353   CVA Ferrara II, pr. 7, figs. 4,7 

228 Adria, Mus. Arq. Nac. I.G. 22786    CVA Adria 2, pr. 16, 4 

229 Ferrara, Museu Nac. de Spina 197    CVA Ferrara II, pr. 7, figs. 3,6.  
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230 Ferrara, Mus. Nac. de Spina 194    CVA Ferrara II, pr. 8, figs. 4,8 

231 Adria, Mus. Arq. Nac.  22457    CVA Adria 2, pr. 16, 2 

232 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 20903    Arquivo Pessoal 

233 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 19884    Arquivo Pessoal 

234 Glasgow, Col. Burrell  19.95    CVA Glasgow Collections, pr. 22. 10-13 

235 Glasgow, Col. Anderson Col. (K)1902.73 AO  CVA Glasgow Col.: pr.24, 1-4 

236 Atenas, Museu da Ágora P 8799    Arquivo Pessoal 

237 Londres, Museu Britânico, B 509    Arquivo pessoal 

238 Siracusa, Mus. Paolo Orsi 45048    Arquivo Pessoal 

239 Taranto, Mus. Arq. Nac. 4426    Catálogo Taranto, 1994:306, n. 84.1 

240 Palermo, Col. Mormino 1356    Banco di Sicilia, 1992:94 – D59 

 

 

 

ERRATA 

Complementação das seguintes fichas: 

 

004 - Sistematização: atribuído à maneira do Pintor de Gela por Carolina K. B. Dias 

058 - Sistematização: atribuído à maneira do Pintor de Gela por Carolina K. B. Dias 

131 - Sistematização: atribuído à maneira do Pintor de Gela por Carolina K. B. Dias 

196 - Sistematização: atribuído à oficina do Pintor de Gela por Carolina K. B. Dias 

225 - Sistematização: atribuído ao Pintor de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Genebra, Mercado/Paladion, Antike Kunst, 1976 
Dimensões: alt.: 31,5 cm 
Estado de conservação: intacto 
Forma: grande cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., escapa da cena um arqueiro com chapéu cita; Atena ataca com lança 
dois guerreiros armados com lanças, elmos e escudos. Folhagens ao fundo com grandes 
frutos brancos. Faixa decorativa formada por pontinhos em zigzag limitados acima por uma 
linha e abaixo, por duas. Adição de branco para a pele de Atena e detalhes da decoração.Na 
base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. Grafite no pé. 
Referências bibliográficas: Paladion Antike Kunst, Katalog 1976:27, fig. 27; Christie’s 
Geneva, 5 mai 1979:20, pr. 17, fig. 56; Sotheby’s London, 14 jul. 1986:60, fig. 150; LIMC 
IV.1, Gigantes: p. 225, n. 245 
Cronologia: 510 a.C. 
Atribuição: atribuído “à oficina do P. de Gela” por autor desconhecido 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Los Angeles (CA), Merlo Coll., X65.103.43 
Dimensões: alt.: 32,5 cm 
Estado de conservação: inteiro 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: à esq., Ártemis segurando flor com a mão esq.; Apolo, segurando lira, ambos 
dirigindo-se para a dir.; palmeira e cervo ao centro; Leto sentada, voltada para a esq., 
segurando flor (?) com a mão dir.; Hermes, em pé, dirigindo-se para a esq., com a cabeça 
voltada para a cena central. Adição de vermelho e branco para vários detalhes na cena. 
Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por meandros limitados acima por uma 
linha e abaixo por linha dupla. Na base do pescoço, linha vermelha e lingüetas; no ombro, 
sistema de cinco palmetas.  
Referências bibliográficas: Para 215; Beazley Add. 119; LIMC II.1, Apollon: p. 376, n. 
744c; LIMC II.1, Artemis: p. 709, n.1144, LIMC II.2, pr. 538; Kunstw. der Antike, Basel 
Catalogue, Sonderliste G, 1964, pr. 24; Haspels Add., 2006:27 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Número de inventário: Gela, Mus. Arq., Coleção Navarra 40219  (ant. inv. 43) 
Dimensões: alt. máx.: 24 cm; diam. boca: 6 cm 
Estado de conservação: pé lascado; verniz danificado, sobretudo na cena 
Forma: cilíndrico, arredondado 
Decoração: À esquerda, Apolo toca a lira com a mão esq. Ao centro, move-se de perfil em 
direção ao deus, um cervo (atrás do animal, uma palmeira). Fecha a cena Ártemis, sentada 
num altar, vestida com himátion e quíton. As figuras estão entre colunas dóricas. Sobre o 
campo figurado, faixa decorativa formada por meandros. Na base do pescoço, linha 
vermelha e lingüetas. No ombro, sistema de três largas palmetas e botões de lotus. Pintura 
negra sobre fundo branco. 
Referências bibliográficas: ABL 208.69; CVA Gela 3 (Itália 54) III, Pr. 16, figs. 1-3, 5; 
Giudice, F. Gela, Museo Archeologico Nazionale di Gela, Collezione Navarra fasc. 3. 
Roma: L'Erma di Bretschneider, 1974:7-8, pr. 16, 1-3, 5; Panvini 1996:71, pr. 30; Panvini 
1998:395, VIII; Panvini 2003:39 I.22; Tà Attiká 2003:270, D56 
Proveniência: Gela, Sicília 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Regional, AG 22611 
Dimensões: alt.: 20,6 cm 
Estado de conservação: inteiro 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Apolo sentado, segurando lira, voltado para a dir., de frente para Ártemis 
sentada, segurando coroa. Entre os dois, palma e cervo voltado para a dir. Atrás da deusa, 
coluna. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zig-zag, 
limitados por duas linhas vermelhas acima e abaixo. Duas linhas vermelhas limitando o 
campo figurado, abaixo. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 
palmetas. 
Referências bibliográficas: De Miro, E. Agrigento, la necropoli greca di Pezzino 
(Messina), pr. 28.2,1; Veder Greco, Agrigento, 1988: 344, 1.1, 335 
Proveniência: tumba F/3987, Necrópole de Pezzino. Agrigento, Sicília  
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por De Miro 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias. 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora  P 2569 
Dimensões: alt. 21,8 cm; diam. 9,3 cm 
Estado de conservação: faltam boca, parte da alça e alguns fragmentos no ombro e corpo  
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Apolo barbado, vestindo longo quíton, carrega uma lira e estica a mão dir. para 
tocar a cauda de um cervo. Ártemis (cabeça faltando graças à lacuna no vaso), à dir., com a 
mão dir. estendida em direção à cabeça do animal; atrás dela uma coluna dórica. Atrás do 
cervo, palmeira. Adição de vermelho para detalhes nas roupas. Sobre o campo figurado, 
faixa decorativa formada por pontos em zigzag. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, 
sistema de palmetas e botões de lótus. Pintura negra sobre fundo branco.  
Referências bibliográficas: ABL 210.101; Hesperia XV, 1946:298:118; ABV 473; Agora 
XXIII, 1986:212, 875 
Comentário: apesar do tema, a figuração de Apolo barbado neste vaso remete ao Dioniso 
comum do Pintor de Gela. 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora  P 1331 
Dimensões: alt. máx.: 18,7 cm; diam. máx.: 10,7 cm  
Estado de conservação: Fragmentário: faltam alça, pé e grande parte do corpo, inclusive 
toda a parte inferior 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Apolo sentado em diphros, segurando uma lira. Atrás dele, uma fig. fem. com 
o braço esq. estendido. À dir., parte do cotovelo de outra figura preservado. No campo, 
folhagens e cachos de uva. Adição de vermelho em detalhes;  adição de branco para a pele 
da figura feminina e detalhes na lira. Na base do pescoço, lingüetas. No ombro, sistema de 
três palmetas e botões de lótus pendentes de cada lado da alça.  
Referências bibliográficas: ABL 207.35; Hesperia XV, 1946: 298, 119; ABV 473; Agora 
XXIII, 1986:212, 873. 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Boston, Museum of Fine Arts 93.99 

Dimensões: alt. máx.: 28 cm 

Estado de conservação: verniz gasto em partes do campo figurado 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Hélio saindo do solo numa carruagem. Os cavalos alados surgem de uma 

plataforma decorada com rosetas incisas, ambos com as cabeças voltadas para o centro, 

onde Hélio barbado aparece frontalmente, com a cabeça virada para a esq. Sobre sua 

cabeça, o Sol. Detalhes incisos. Adição de vermelho para as crinas dos cavalos, barba e 

detalhes na roupa de Hélio; folhagem com frutos arredondados ao fundo. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por folhas de hera. No pescoço, faixa decorativa 

formada por suásticas, segunda faixa decorativa formada por  palmetas e lingüetas; no 

ombro, sistema de cinco palmetas. Pintura negra sobre fundo branco.  

Referências bibliográficas: ABL 206.5, pr. 32, 1; Robinson, E. Catalogue of the Greek, 

Etruscan and Roman Vases. Museum of Fine Arts, Boston. Boston, NY: Houghton, Mufflin 

and Co., 1893:335, fig. 126; AJA 84, 1980: pr. 40, fig. 14; MDAI 87, Berlin, 1972: pr.44.1; 

LIMC V.1 add., Helios, p. 1008, n. 2; LIMC V.2, pr. 631; Haspels Add., 2006:22, 206.5 

Proveniência: Erétria, Grécia 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Viena, Kunsthistorisches Museum 815 

Forma: ânfora 

Estado de conservação: inteiro 

Decoração: A: Hélio frontal em carro guiado por dois cavalos alados sobre plataforma com 

largas faixas intercaladas em branco e negro. Ao fundo, folhagem decorada e frutos 

brancos. Na base do pescoço, seqüência de lingüetas limitada por linha horizontal; Palmetas 

abaixo das alças. B: Amazona montada em cavalo.  

Referências bibliográficas: ABL 213.177; LIMC II, pr. 678; Archaeologische Mitt. Aus 

Iran 12, 1979, pr. 42, fig. 2; Schauenburg, K. Helios, archäologisch mythologische Studien 

über den antiken Sonnengott. Berlin: Deutsches archäologisches Institut, 1955, fig. 22 

Comentários: No AB, a figura aparece também interpretada como Selene, embora Haspels 

a descreva como Hélio. 

Cronologia: 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Genebra, Musée d’Art et d’Histoire 12048 
Dimensões: alt. máx.: 32,5 cm; diam.: 13 cm 
Estado de conservação: inteiro, com abrasões no verniz 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., Dioniso barbudo, coroado com hera, vestido com himátion e quíton, 
segura ramos de vinha e tem na mão dir. um rito; figura feminina vestida com um largo 
himátion e ramos de vinha na mão. Ao centro, Apolo com diadema, vestido com himátion, 
segurando uma cítara com a mão esq. Segunda fig. fem. vestida com um quíton, segura a 
mão dir. de Apolo. À dir., Hermes barbudo, com pétaso, quíton curto e pequeno manto 
sobre os ombros volta cabeça para esq., carregando um grande bastão (kerykéion) nas mãos. 
No campo, folhagens e frutos. Retoques vermelhos para as barbas, diadema de Apolo e das 
figuras femininas; traços de branco na pele das figuras femininas, roupa de Dioniso, em 
detalhes da cítara, e pétaso de Hermes. Faixas decorativas formadas por pontos em zigzag, 
acima e abaixo do campo figurado. Na base do pescoço, lingüetas; nos ombros, sistema de 
cinco grandes palmetas e flores. Grafite inciso no pé: aparentemente um “nu” e um 
“epsilon” inclinado. 
Referências bibliográficas: ABV, 475; Para 214, 9; Beazley Add 120;  CVA Geneva II, pr. 
73, figs. 14-16; Birchler Emery, P. et al. La musique et la danse dans l'Antiquite, 1996, 
prs.14-15.63; Haspels Add, 2006:27, 475 
Comentário: As figuras femininas recebem duas interpretações: Leto e Ártemis ou duas 
Ninfas. Apesar da falta de atributos, a presença de Leto e Ártemis é atestada pela presença 
de Apolo, o que pode permitir a nomeação das figuras como tais 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído como “próximo ao P. de Gela” por Yalouris 
Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 



 

010 
 

 
 

Coleção/Número de inventário: Munique, Staatl. Antikensamml. 1893 

Dimensões: alt.: 26,8 cm 

Estado de conservação: sem boca e parte do pescoço, lacunas no corpo 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Cortejo divino. Hermes guia o cortejo, seguido de três divindades vestidas de 

quíton e himátion. A primeira é Hera, a segunda Atena, com elmo e, em seguida, Afrodite; 

fecha o cortejo, Dioniso. Ao fundo, ramos com cachos de uva estilizados. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de palmetas. 

Referências bibliográficas: ABL p. 50; Chr. Clairmon, Parisurteil, 41; Raab, I. Zu den 

Darstellungen des Parisurteil in der griechischen Kunst, 1972, AIII 15; Veder Greco, 

1988:103 

Comentário: Cena interpretada como o julgamento de Páris. No AB, é indicada a 

atribuição ao P. de Gela por Haspels, mas a autora não nomeia o pintor no ABL, apenas 

indica o vaso em uma lista de exemplos de lécitos cilíndricos de forma padrão, à pág. 50. 

Comparanda: para a cena, ABL 252.67, pr. 44.1, lécito atribuído ao Pintor de Teseu. 

Proveniência: Agrigento, Sicília 

Cronologia: 510 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Palermo Museu Nacional NI 1955 
Dimensões: alt.: 23,5 cm 
Estado de conservação: fragmentário e lacunoso 
Forma: ânfora 
Decoração: face A: cabeça com fita vermelha, provavelmente montando no carro puxado 
por quatro cavalos (embora apareçam 4 pares de pernas dianteiras e 3 traseiras); figura 
masculina com instrumento musical segue atrás dos cavalos; animal de pequeno porte do 
qual só vê-se as patas e parte do corpo. Face B: figura masculina, da qual só se vê a cabeça; 
cabeça de dois cavalos e as patas. Na base do pescoço, linha vermelha e lingüetas 
contornadas; faixa decorativa inferior formada por folhas duplas. Vindas da base do vaso, 
em direção à faixa decorativa, folhas em raios. 
Referências bibliográficas: ABL  213.179 
Comentário: Haspels descreve a cena como “Artemis montando carro (face A) e cena 
similar, muito fragmentada (face B)”. O que resta da primeira personagem pode ser 
interpretado como Ártemis se entendermos a segunda figura como Apolo e o pequeno 
animal à frente, como um cervo, embora não sejam visíveis resquícios de engobo branco, 
praxe para figuras femininas. As representações de Apolo do Pintor de Gela são 
sensivelmente diferentes à deste vaso. A cena é única no conjunto de vasos atribuídos ao 
Pintor. Devido ao estado atual de conservação do vaso, preferimos não nomear as 
personagens, porém mantendo o vaso no grupo de divindades, indicando a interpretação da 
autora.  
Comparanda: LIMC II, 1 Artemis, n.1214 (ânfora Londres E 262 (Coll. Pizzati), atribuído 
ao Pintor do Louvre G 231; 2º quarto do séc. V: Ártemis de perfil conduz uma quadriga. 
Atrás dos cavalos, em segundo plano, Apolo com a lira e fíala. À frente dos cavalos, cervo). 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Arq. Nacional 195 

Dimensões: alt. máx.: 13,5 cm; diam. máx.: 8,6 cm; diam. pé: 5,6 cm 

Estado de conservação: recomposta de fragmentos; lacunas na boca; falta a alça;  

Forma: enócoa tipo II; boca trilobada 

Decoração: Duas Vitórias voando para a dir. A da esq. veste um quíton decorado com 

pontos incisos e pintados de vermelho com uma faixa transversal em zig-zag; tem faixa no 

cabelo e um himátion jogado sobre os ombros; leva uma coroa na mão dir. e um ramo na 

esq. A da dir., vestida similarmente, olha para trás e carrega uma coroa em cada mão. Entre 

elas, uma bacia lustral num pedestal; sobre ela, de perfil e voltado para a dir., um pássaro. 

Retoques brancos quase desaparecidos para a pele das Vitórias; retoques vermelhos em 

detalhes da decoração (faixas, pregas das roupas, pontos nos quítons). No pescoço, faixa 

decorativa formada por ovas e pontos entre duas linhas horizontais. De cada lado da alça, 

flores de lótus convergindo para a cena. 

Referências bibliográficas: CVA Ferrara II, pr. 7, figs. 1-2,5 

Proveniência: Valle Trebba, tumba 748. Ferrara, Itália  

Cronologia: aproximadamente 490 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Patitucci 
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Coleção/Número de inventário: Basiléia - Mercado, Munzen und Medaillen A.G., 1977, 

n. 37 

Dimensões: alt.:15,3 cm 

Estado de conservação: sem  pescoço, boca e alça 

Forma: enócoa 

Decoração: Touro virado para a dir., entre personagens aladas - Vitórias. A da esq. 

segurando coroa com a mão esq. e a outra estendendo o braço dir. em direção ao animal. 

Atrás dele, palmeira e folhagem com frutos arredondados. Na base do pescoço, seqüência 

de lingüetas. Palmetas nas laterais da cena. Pintura negra sobre fundo branco. 

Referências bibliográficas:  Sacrifice, 1986:93, fig. 18g; LIMC VI.1, Nike: p. 857, n. 57; 

LIMC VI.2, pr. 563; Kunstw. der Antike, Sonderlist R, dec. 1977, 46, n. 37; Frontisi-

Ducroux, 1996:193, fig. 7 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Coleção/Número de inventário: Compiègne, Museu Vivenel 1040 

Dimensões: alt.: 40 cm; diam. boca: 5,5 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Fig. fem. alada (Vitória) entre duas figs., uma fem. e uma masc., sentadas, 

enquadrados por duas colunas dóricas. Mesa com alimentos e dois vasos (esquifos) atrás da 

divindade. Faixa decorativa formada por meandros limitados por linha horizontal. Na base 

do pescoço, linha vermelha e lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e botões. 

Grafite no pé. 

Referências bibliográficas: ABL 209.86; CVA Compiègne Musée Vivenel, 9, pr. 12.7; 

ThesCRA II, Banquet, Gr.,p. 244, n. 179, pr. 49 

Comentário: A Vitória é ladeada por duas figuras sentadas, uma masculina e uma feminina 

que, segundo Haspels (ABL p. 83, nota 2), se tratam de duas divindades. 

Proveniência: Vulci, Itália 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 



 

015 

 

 

 
 

 

Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Regional Paolo Orsi 19854 

Dimensões: alt.: 31,5 cm; diam.: 10,3 cm 

Estado de conservação: Restaurado de diversos fragmentos 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Erote segurando coroa e ramo, voa em direção à dir.; Erote central, pernas 

afastadas, corpo frontal e asas abertas, segura duas coroas; terceiro Erote parecido com o 

primeiro, segura coroa na mão direita e ramos na esquerda; só podemos ver suas pernas e 

asas. Abaixo de cada figura alada, galo. Entre os galos, pequenos pássaros. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zig-zag; abaixo da cena, faixa de 

oito palmetas inclinadas, dentro de semi-círculos. Linha vermelha horizontal sob a boca. Na 

base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. Pintura negra sobre fundo 

branco. 

Referências bibliográficas: ABL 212.151, Pr. 26, 3 a-b; 27; AWL, Pr. 16.4; Tà Attiká 

2003:272 - D70; Haspels Add, 2006:24, 212.151; LIMC III.1, Eros: p. 893, n. 495 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Viena, Kunsthistorisches Museum 84 

Dimensões: alt.: 30,3 cm; diam. máx.: 9,5 cm 

Estado de conservação: inteiro; abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Três grandes cabeças de Héracles, Atena e Hebe; minúsculas Vitórias e Eros, 

com coroas, voando sobre essas cabeças. Acima do campo figurado, faixa decorativa 

formada por folhas de hera, limitadas abaixo por uma linha. Na base do pescoço, lingüetas; 

no ombro, sistema de três palmetas. Pintura negra sobre fundo branco  

Referências bibliográficas: ABL 212.158, Pr. 26, 1 a-c; LIMC V.1, Héracles: p. 147, n. 

3129, p. 163, n. 3319, LIMC V.2, pr. 139; LIMC I.1, Atena: p.982, n. 275; AWL 1975: 

pr.17.3; Haspels Add, 2006:25, 212.158 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Metaponto, Museu Cívico 131111 

Dimensões: alt.: 16 cm; diam.: 14 cm  

Estado de conservação: recomposta de vários fragmentos, integrada na boca 

Forma: enócoa tipo II, alça alta, boca trilobada 

Decoração: à esq., fig. masc. alada, voltada para a dir., segura uma coroa em cada mão, 

estendendo-as em direção à figura central, um jovem nu montado em um cavalo alado, 

personagens interpretadas como Pégaso e Belerofonte. Retoques brancos para detalhes na 

decoração, como a crina do cavalo. Na base do pescoço, faixa decorativa formada por ovas; 

no limite com o ombro, faixa decorativa formada por lingüetas enquadradas. Abaixo da 

alça, ramos com flores de lótus convergindo para a cena. 

Referências bibliográficas: San Pietro, A. La ceramica a fgure nere di San Biagio 

(Metaponto). Metaponto: Congedo Ed., 1991: 142, n. 31  

Proveniência: Metaponto, Sicília 

Cronologia: 510 - 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por San Pietro 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 1269 
Dimensões: alt. 15 cm; diam:  9,5 cm 
Estado de conservação: alça, parte do ombro, parede e pé restaurados e pintados 
Forma: cilíndrico, arredondado 
Decoração: Figura masculina alada, barbada, vestindo quíton conduz carro com quatro 
cavalos alados. Adição de branco para detalhes dos arreios, caudas e  partes das asas dos 
cavalos, detalhes do carro; linha vermelha na junção do ombro e pescoço. Acima do campo 
figurado, faixa decorativa formada por pontos em zigzag; na base do pescoço, lingüetas; no 
ombro, sistema de três palmetas e botões. Pintura negra em fundo branco. 
Referências bibliográficas: ABL 209.97; Hesperia XV:1946, pr. 49, 117; ABV 97; Agora 
XXIII, 1986:212, 874 pr. 79; Haspels Add, 2006:24, 209.97 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 490 a.C.  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Tubingen, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst. S666 

Dimensões: alt.: 25,8 cm; diam.: 10,8 cm 

Estado de conservação: completo; alguns danos na superfície 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: cena de simpósio: recostados em klinai, dois pares de personagens masculinos; 

entre eles, figura barbada, nua e com manto sobre os ombros, em pé. A figura à dir. na 

segunda kliné é interpretada como Dioniso. Ramos ao fundo com cachos de uva estilizados. 

Acima do campo figurado, pontos em zigzag limitados por linha dupla acima e abaixo. Na 

base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas e botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 206.9; CVA Tubingen 3, prs. 46.5-7; 49.2; LIMC III.1, 

Dionysos, n. 364; LIMC III.2, pr. 338; Haspels Add, 2006:22, 206.9 

Proveniência: Atenas, Grécia (?) 

Cronologia: 500 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Atenas, Mus. Nac. 541 (CC. 998) 
Dimensões: alt.: 30 cm 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: duas figuras, interpretadas como Dioniso e Ariadne, recostados em kliné; 
Dioniso vestindo himátion que cobre seu ombro esq.; Ariadne, usando turbante, volta-se 
para ele. À esq., Sátiro itifálico toca aulos; à dir., outro Sátiro se afasta. Na base do 
pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. Pintura negra sobre fundo branco. 
Referências bibliográficas: ABL 208.49, pr. 23, 2 a-b, pr. 27, 2; LIMC III.1, Dionysos: p. 
486, n. 759, LIMC III.2, pr. 389; ABFV, fig. 235.1,2; Para 214.49, 215; Haspels Add, 
2006:22, 208.49 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 21848 

Dimensões: alt.: 31 cm; diam.: 9,8 cm 

Estado de conservação: composto de vários fragmentos; lacunoso 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Coluna, duas figuras masc. reclinadas em kliné, voltadas para dir. Fecha a cena 

Sátiro segurando fita; mesa baixa com alimentos. Adição de vermelho para detalhes nas 

roupas, folhagem, alimentos, barbas e coroa da segunda fig.; barba e cabelos do Sátiro. 

Folhagem com frutos e cachos de uvas estilizados. Adição de branco para frutos redondos, 

alimentos e fita segurada pelo Sátiro. Faixa decorativa superior formada por pontos ligados 

em zigzag entre linhas horizontais. Na base do pescoço, linha vermelha, lingüetas; no 

ombro, sistema de três palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 209.91; Tà Attiká 2003:271 – D64 

Comentário: No ABL e no Tà Attikà diz-se que as figuras masculinas inclinadas tratam-se 

de Dioniso e Héracles. No entanto, não vemos atributos que evidenciem a presença de 

Héracles. 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg.Paolo Orsi 36318 

Dimensões: alt.: 29,1 cm; diam.: 11 cm (após restauração) 

Estado de conservação: restaurado em grande parte  

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro dirige-se à dir., braço esq. elevado. Mênade na mesma posição, em 

direção à fig. central reclinada em kliné, vestida com grande himátion. Mênade dirigindo-se 

para esq.; Sátiro voltado para esq. Adição de branco para pele das figs. fem. e grandes 

frutos na folhagem do fundo. Faixa decorativa superior, formada por pontinhos ligados em 

zigzag entre linhas horizontais. Na base do pescoço, linha vermelha; lingüetas. No ombro, 

sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 206.21 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico 63.7-28.224 

Dimensões: alt.: 29 cm; diam.: 11 cm 

Estado de conservação: remontado de diversos fragmentos; pequenas lacunas 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro à esq. com mão esq. elevada; Mênade movendo-se para dir., com mão 

esq. elevada em direção a Dioniso reclinado em kliné; fecha a cena um Sátiro voltado para 

esq., com mão dir. elevada em direção ao deus. Folhagens ao fundo. Adição de vermelho 

para barbas e caudas dos Sátiros, barba, coroa e roupa de Dioniso e detalhes da roupa da 

Mênade. Branco para a pele da fig. fem., decoração na kliné. Sobre o campo figurado, faixa 

decorativa formada por pontos ligados em zigzag entre linhas horizontais. Na base do 

pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e botões de lótus. Na base da boca e 

na base do pescoço, duas linhas horizontais vermelhas. 

Referências bibliográficas: ABL 210.121 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi 14565 

Dimensões: alt.: 29,6 cm; diam.: 11,2 cm 

Estado de conservação: inteiro; algumas abrasões no verniz; pé lascado; bastante 

danificado na área abaixo da alça 

Forma: grande cilíndrico arredondado 

Descrição: Sátiro move-se para dir. com o braço esq. elevado; Mênade voltada para dir, 

braço esq. estendido em direção a Dioniso, reclinado em kliné. Fecha a cena Sátiro à esq., 

segurando fita com a mão esq. Adição de vermelho para cabelo, barbas e cauda dos Sátiros; 

adição de branco para pele da Mênade, para a fita do Sátiro. Acima do campo figurado, 

faixa decorativa formada por pontinhos ligados em zigzag, limitados acima por linha 

horizontal e, abaixo, por duas. Na base do pescoço, linha vermelha, lingüetas; no ombro, 

sistema de 3 palmetas e botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL  210.210; Tà Attiká 2003:272 – D68. 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Palermo Museu Nacional NI 1899 (ex-Museo di San 

Martino della Scale 310/ ex-1283)  

Dimensões: alt.: 30,5 cm; diam.: 12,1 cm 

Estado de conservação: inteiro; bem conservado 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro com o braço esq. elevado; Mênade com o braço esq. estendido em 

direção a Dioniso reclinado em kliné; fecha a cena Sátiro com a mão dir. elevada. Adição 

de branco para a pele da fig. feminina; vermelho para a barba dos Sátiros e de Dioniso e 

para decoração da vestimenta do deus. Faixa decorativa superior formada por meandros 

entre linhas horizontais. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas 

e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 211.125 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico, Colossus 84 GR 2000.11-1.12 
Dimensões: diam. máx.: 12 cm; alt. da cena: 9,8 cm 
Estado de conservação: 13 fragmentos pertencentes ao ombro (a-c), corpo (d-l) e pé (m); 
cerca de trinta fragmentos preservados da cena. 
Forma: lécito cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq. Sátiro dirige-se para dir. com braço esq. elevado. Estão preservados em 
um fragmento seu braço dir., parte do torso, quadris e parte superior da cauda; partes da 
cauda, cabeça, pés e braço esq., pertencentes a outros frags. Em seguida, Mênade, que 
parece dirigir-se ao deus Dioniso, reclinado; é parcialmente discernível uma mesa com 
alimentos. A cabeça de Dioniso está parcialmente preservada em um fragmento. Fecha a 
cena um Sátiro movendo-se para dir. com rosto voltado para esq. Um fragmento mostra 
capitel de uma coluna dórica na extrema dir. Adição de vermelho para barba do deus e 
barbas e caudas dos Sátiros. Folhagens ao fundo. Acima da cena, faixa decorativa formada 
por traços em zigzag, limitados abaixo por duas linhas horizontais. No ombro, sistema de 
cinco palmetas. 
Referências bibliográficas: CVA Great Britain 20, British Museum 10, pr. 12 
Comentário: comparanda: para estilo das figuras ver Atenas, Mus. Nac. 541 (020); 
Nápoles SA 161 (048); Bologna  C52 (037); Altenburg 213 (099) 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Woodford 
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Coleção/Número de inventário: Gela, Mus. Arq., Coleção  Navarra 40197 (331/B? ant.) 
Dimensões: alt.: 28 cm; diam.: 10,8 cm, depois de restaurado 
Estado de conservação: ombro, pescoço, alça e boca perdidos. O corpo, sobretudo no 
campo figurado, está muito corrompido por incrustações 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., movendo-se em direção à figura reclinada, um Sátiro e uma Mênade; 
do Sátiro só se conservou parcialmente a perna e parte inferior do torso; a Mênade veste um 
amplo manto e tem a mão esq. estendida. Sua pele é pintada de branco. Ao centro, Dioniso 
reclinado em kliné, volta a cabeça para a esq.; em frente à kliné, mesa com alimentos. Não é 
possível determinar a outra figura à dir. de Dioniso, onde são visíveis traços de verniz. 
Conservada apenas uma pequena porção da faixa decorativa formada por meandros sobre o 
campo figurado.  
Referências bibliográficas: CVA Gela 4, pr. 20. 1, 3-5 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Giudice 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora  P 1343 
Dimensões: alt. máx. após restauro: 24,5 cm; diam máx.: 8,9 cm 
Estado de conservação: Boca, alça, pé modernos; recomposto de vários fragmentos 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: à esq., uma Mênade e um Sátiro aproximam-se de Dioniso reclinado em kliné. 
Fecha a cena um Sátiro à dir. Em mesa baixa, alguns alimentos. Faltam parte do corpo e das 
pernas do Sátiro da esq.; parte da vestimenta de Dioniso; rosto, parte do corpo e pernas do 
Sátiro da dir. Ao fundo, folhagem com frutas. Adição de vermelho para as barbas e detalhes 
nas roupas e alimentos; branco para a pele da figura feminina, detalhes das roupas e 
alimentos. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por folhas de hera. Na base 
do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três pametas e botões de lótus. 
Referências bibliográficas: ABL 210.118; Hesperia 15, 1946 : 299, pr. 50, 120; ABV  
473.118; Agora XXIII, 1986:213, 876; Haspels Add, 2006:24, 210.118 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Catania, Mus. Civ. Castello Ursino, Col. Biscari 4080 

Dimensões: alt.: 18,1 cm 

Estado de conservação: sem pescoço, boca e alça; verniz prejudicado por incrustrações; 

pequena lacuna  

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., Mênade com os braços estendidos em direção ao centro; segura crótalos 

em cada mão; ao centro, Dioniso barbado, coroado e reclinado em kliné; fecha a cena 

Mênade em movimento, com o rosto voltado para o centro da cena, sgurando crótalos. 

Folhagens e cachos de uva estilizados ao fundo. Adição de vermelho para detalhes: coroas, 

barba e pontos nas roupas das personagens; adição de branco para a pele das figuras 

femininas. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag; 

na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas. 

Referências bibliográficas: Libertini. Il museo Biscari. Milano: Casa editrice d'arte 

Bestetti e Tumminelli, 1930:159, n.683, pr. LXXI; ABL 211.141; Barresi, S. Vasi attici 

figurati vasi sicelioti. Collezioni del Museo Civico di Castello Ursino a Catania, vol. 1. 

Catania: Giuseppe Maimone Editore, 2000:31, n. 10 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels  
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Nacional C 830 

Dimensões: alt.: 23,5 cm; diam. boca: 5 cm; diam pé: 7 cm  

Estado de conservação: composto de vários fragmentos; incrustações 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., fig. feminina montada em burro itifálico, em direção à kliné, em que 

senta-se uma figura feminina com cítara na mão (Ariadne?) virada para Dioniso reclinado. 

Fecha a cena outra fig. fem. montada em burro. No fundo, folhagem e frutos estilizados. 

Cor branca para a pele feminina. Incisões para alguns detalhes (pregas das roupas, olhos, 

barba e coroa de Dioniso). Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por uma 

dupla fila de pontinhos entre duas linhas. Abaixo do campo figurado, uma linha e uma 

faixa, sobre a qual há uma linha púrpura. Na base do pescoço, lingüetas. No ombro, sistema 

de cinco palmetas e dois botões de lótus.  

Referências bibliográficas: CVA Agrigento 1, pr. 56. 1-3; pr. 57, 3 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Calderone 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Nápoles, Museu Arq. Nac. 81185 (ex- M 996) 
Estado de conservação: inteiro 
Forma: enócoa, tipo I, boca trilobada, alça alta 
Decoração: Sátiro à esq., com perna esq. elevada e braço dir. estendido em direção a 
Dioniso reclinado em grande kliné, com mesa à sua frente. À dir., Sátiro com a perna esq. e 
braço esq. elevados, levando fita na mão dir., volta o rosto em direção à fig. central. 
Folhagens ao fundo. Na base do pescoço, lingüetas. Cena emoldurada por duas faixas 
decorativas verticais de cada lado, formada por pontinhos ligados em zigzag, limitados por 
linhas paralelas. 
Referências bibliográficas: ABL 214.192; ABV 473.192; Haspels Add, 2006:25, 214.192 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Taranto, Mus. Arq. Nac. 102585 

Dimensões: alt.: 29,5 cm  

Estado de conservação: zona decorada lacunosa 

Forma: cilíndrico arredondado  

Decoração: Dioniso reclinado em kliné, entre Sátiros. Folhagens ao fundo. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas. 

Referências bibliográficas: Taras 10, 1990, vol. 1, pr.55.3  

Comentário: comparanda: atribuído ao mesmo artista do lécito Taranto 102584 (049), cuja 

decoração remete ao lécito C 52 de Bolonha (037), atribuído ao P. de Gela por Beazley 

Proveniência: Palagiano, Itália 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “próximo ao estilo do P. de Gela” por Lo Porto 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 



 

033 
 
 

 
 

 
Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 24534 
Dimensões: alt.: 27,2 cm; diam.: 11,3 cm 
Estado de conservação: faltam a boca, parte do pescoço, ombro e parede 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: à esq. casal de Sátiro e Mênade aproximam-se de Dioniso reclinado em 
almofada no chão; à dir., segundo casal de Sátiro e Mênade. No campo, folhagem com 
cacho de uvas e frutos estilizados. Adição de vermelho para as fitas das Mênades e de 
Dioniso; barbas; cabelos dos Sátiros; pontos nas roupas; linha na junção do corpo com o 
pescoço; duas linhas abaixo da cena. Branco para a pele das figuras femininas; pontos 
decorativos nas roupas; frutas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 
palmetas e botões de lótus pendendo de cada lado da alça. 
Referências bibliográficas: Agora XXIII, 1986:213, 881; Para 216; Hesp. 55, 1986:38, n. 
106, fig. 27, p. 89; Monaco, M.C. Ergasteria impianti artigianali ceramici ad Atene ed in 
Attica dal protogeometrico alle soglie dell'ellenismo. Roma: L'Erma di Bretschneider, 
2000: 185 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Beazley 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico 1772.3-20.2* (old 610) 

Dimensões: alt.: 31 cm; diam.: 13 cm 

Estado de conservação: inteiro, repintado em diversas partes da decoração  

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro com mão esq. elevada; Mênade com mão esq. elevada, volta-se em 

direção a Dioniso reclinado no chão; Mênade em movimento para dir., rosto voltado para o 

deus, mão esq. elevada em direção a Sátiro que fecha a cena, imóvel, voltado para dir. 

Folhagens ao fundo. Branco (parcialmente desaparecido) para a pele das figs. fem. e frutos. 

Sem faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas linha horizontal negra. Na base do 

pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas e botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 207.31 

Comentário: todas as falhas no verniz negro, principalmente sobre Dioniso, foram 

repintadas modernamente 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Erbach, Grafliche Sammlung, 21 (atualmente perdido) 
Dimensões: alt.: 31 cm; diam.: 9 cm 
Estado de conservação: desconhecido 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., Sátiro e Mênade dirigem-se para a dir., ambos com os braços esq. 
levantados. Figura masculina barbada reclinada (Dioniso) ao centro, voltada para a esq. 
Mênade com corpo voltado para a esq. e cabeça para dir., em direção à figura central, braço 
esq. elevado. Fecha a cena, Sátiro, voltado para dir., com o rosto parcialmente coberto pela 
mão da Mênade. Ao fundo, folhagem com frutos arredondados. Adição de branco para a 
pele das figuras femininas, frutas e detalhes nas roupas. No ombro, sistema de cinco 
palmetas. 
Referências bibliográficas: Heenes, V. Die Vasen der Sammlung des Grafen Franz I, 
Peleus 3, pr.7.1 (desenho). 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Heenes 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Madri, Mus. Arq. Nacional 19519 

Dimensões: alt.: 30 cm 

Estado de conservação: recomposto de vários fragmentos; lacunas no corpo e ombro 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., casal de Sátiro e Mênade aproximam-se de Dioniso reclinado no solo. 

Fecha a cena outro casal de Sátiro e Mênade. Adição de branco para a pele das figs. fem. e 

incisões para os detalhes. Sem faixa decorativa sobre o campo figurado. Na base do 

pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois botões de lótus.  

Referências bibliográficas: ABL 211.133; CVA Madri 1, pr. 29.7 a-b; Haspels Add, 

2006:24, 211.133 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Bologna, Museo Civico Arqueologico C52 (96) 

Dimensões: alt.: 24,5 cm 

Estado de conservação: inteiro; abrasões na superfície 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Casal de Sátiro e Mênade aproxima-se de Dioniso reclinado em almofada; 

fecha a cena outro casal de Mênade e Sátiro. Ao fundo, folhagens. Sobre o campo figurado, 

linha negra. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois 

botões de lótus.  

Referências bibliográficas: ABL 211:132; ABV 473; CVA Bologna 2, pr.(348) 1.2 

Proveniência: tumba etrusca de Certosa, Bologna, Itália 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Museu Nacional NI 42277 (ex-80) 
Dimensões: alt. Máx.: 20,5 cm 
Estado de conservação: fragmentário 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., parte inferior de um Sátiro e de uma Mênade; figura reclinada seguida 
de figura vestida com manto (Mênade?). Fecha a cena, um Sátiro. Adição de vermelho para 
barba e cauda do Sátiro e para linha vermelha inferior. Na base do pescoço, linha vermelha, 
lingüetas. No ombro, sistema de cinco palmetas dentro de círculos. 
Referências bibliográficas: Marchese, T. La Coll. Campolo, 2001-2002, p.85, n.18 
Cronologia: 510 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Marchese 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Nac. NI 1874 (ex-1131) 

Dimensões: alt.: 30 cm; diam.: 11,5 cm 

Estado de conservação: inteiro, com pequenas abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro com a mão esq. elevada; Mênade com braço dir. dobrado e esq. 

estendido em direção a Dioniso, reclinado sobre almofada no solo; Sátiro com o rosto 

voltado para esq. e braço elevado em direção ao deus. Folhagens ao fundo; sem faixa 

decorativa acima do campo figurado, apenas uma linha negra horizontal. Linha vermelha 

abaixo da boca. Na base do pescoço, linha vermelha e lingüetas; no omrbo, sistema de 

cinco palmetas com botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 215.3  

Proveniência: Selinunte, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Mus. Arq. Reg. AG S/115 

Dimensões: alt.: 32 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro e Mênade em direção a Dioniso reclinado no solo, apoiado em 

almofada; fecha a cena um Sátiro. Folhagens ao fundo. Adição de vermelho para barba e 

cauda dos Sátiros e barba do deus. Branco para a pele da fig. fem. Sem faixa decorativa 

sobre o campo figurado, apenas linha horizontal negra. Na base do pescoço, linha 

vermelha, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: Veder Greco, 1988: 318, 1 

Proveniência: Tumba 1821,Necrópole de Contrada Pezzino. Agrigento, Sicília  

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “a comparar com o P. de Gela” por autor desconhecido 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Kunstwerke der Antike 2002:227 

Dimensões: alt.: 23,4 cm 

Estado de Conservação: Inteiro 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Mênade dirige-se para dir. com mão esq. elevada, em direção a Dioniso 

reclinado. Folhagens ao fundo. Adição de vermelho para barba, faixa e detalhes na roupa 

do deus; branco para a pele da Mênade. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema 

de três palmetas. Sem faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas linha horizontal 

negra. 

Referências bibliográficas: ABL 211.134; Kunstw. der Antike, Auktion 4, 19 Oktober, 

2002, p. 35, fig. 227 

Comentário: é provável, pelo esquema, que exista um Sátiro antes da Mênade e que a cena 

seja fechada por um Sátiro, ou um casal de Sátiro e Mênade, mas a foto não permite a 

visualização destes. 

Cronologia: 490 a.C. 

Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Compiègne, Museu Vivenel s/n 

Dimensões: alt. máx.: 22,5 cm; diam. máx.: 15 cm 

Forma: enócoa tipo I, boca trilobada 

Decoração: à esq. Sátiro e Mênade voltados para Dioniso reclinado no solo, apoiado em 

almofada. Fecha a cena um Sátiro voltado para o deus. Retoques em vermelho e detalhes 

incisos; pintura negra sobre fundo branco. No ombro, seqüência de lingüetas. Enquadrando 

a cena, faixas decorativas verticais, formadas por pontos em zigzag entre linhas, uma de 

cada lado do campo figurado. 

Referências bibliográficas: ABL 214.189; CVA Compiègne 9, pr. 12, 15 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Nova York, Univ. Coll. X.054 
Dimensões: alt.: 29,3 cm; diam.: 9,7 cm 
Estado de conservação: intacto, superfície com algumas abrasões. Pequena reconstituição 
abaixo da figura de Dioniso 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., Sátiro segura rito com a mão esq.; ao centro, Dioniso reclinado em 
almofada, com o rosto voltado para esq. Fecha a cena Sátiro com rosto voltado para o deus 
e corpo voltado para dir.e uma coluna dórica. Folhagens ao fundo. Sobre o campo figurado, 
linha negra horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e 
dois botões. 
Referências bibliográficas: ABV  473.2; Classical Antiquities at NY University, vol. 1:65, 
n. 16 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Nápoles, Col. Raccolta 86324 (R.C. 185) 
Dimensões: alt.: 19,7 cm; diam. máx.: 8,5 cm 
Estado de conservação: Inteiro; verniz bastante danificado; abrasões 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., Sátiro com perna esq. e braços elevados em direção a duas figuras 
reclinadas – interpretadas como Ariadne e Dioniso: ela, com o corpo voltado para esq. e 
rosto para dir., segura crotalos com mão dir.; Dioniso, corpo voltado para dir., apoiado com 
o braço esq. em almofada, segura um rito. Fecha a cena Sátiro de pé, com corpo para dir. e 
rosto voltado para o casal central. Ao fundo, folhagem. Sem faixa decorativa sobre o campo 
figurado, apenas uma linha horizontal negra. Na base do pescoço, linha negra; no ombro, 
sistema de três palmetas. 
Referências bibliográficas: Heydemann, H. Die Vasensammlungen des Museo Nazionale 
zu Neapel. Berlin: G. Reimer, 1872: 883, n. 238; ABL 211:142; ABV 701, 90 bis; CVA 
Nápoles V – Raccolta Cumana, pr. 57, 1-3; pr. 72, 9;  
Comentário: comparanda: Para o estilo, ver CVA München 12, pr. 15,2. Este vaso é 
atribuído também ao Pintor de Atena 581 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Nápoles, Mus. Nacional, Col. Spinelli 164178 

Dimensões: alt. máx.: 22 cm; diam. pé: 7,7 cm. 

Estado de Conservação: inteira; verniz danificado, sobretudo na parte superior do vaso  

Forma: enócoa tipo I 

Decoração: Sátiro à esq. com mão esq. elevada, segurando um objeto (crotalos?), voltado 

em direção a Dioniso reclinado, que vira o rosto para a dir., apoiado com o braço esq. em 

almofada. Folhagens ao fundo. Adição de vermelho para as barbas e cabelos do deus e do 

Sátiro; branco para detalhe na cauda do Sátiro. Na base do pescoço, lingüetas. Cena 

enquadrada por duas faixas decorativas verticais, compostas por pontinhos entre linhas 

verticais paralelas.  

Referências bibliográficas: CVA Napoli, Col. Spinelli 2, pr. 26, 1-3. 

Cronologia: 500-475 

Atribuição: Atribuído ao P. de Gela (?) por autor desconhecido 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Moscou, Pushkin State Museum of fine Arts, M 550 

Estado de conservação: fragmento  

Forma: lécito 

Decoração: figura masculina, barbada, vestida, coroada e reclinada, apoiada sobre 

almofada. 

Referências bibliográficas: Pushkina, A.S. (ed.). Archaeology and Art of Bosporus 

Kimmerian. Moscou, 1992:183, fig. 7D 

Comentário: A figura lembra os Dionisos reclinados de alguns vasos atribuídos à maneira 

do Pintor, embora este esteja envolto no manto até o pescoço, enquanto os outros 

normalmente têm o tronco descoberto. 

Proveniência: Kerch, Russia 

Cronologia: 510-475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Sidorova 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Bochum, Kunstsamm. der Ruhr Univ. S 149 

Dimensões: alt.: 26 cm; diam. máx.: 11,4 cm 

Estado de conservação: inteiro, algumas abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., fig. fem. sentada em diphros, segura com a mão esq. um objeto 

(crotalos?) em direção ao rosto; a seguir, um Sátiro barbado, segurando uma enócoa com a 

mão dir., mão esq. estendida, move-se em direção a Dioniso reclinado que segura cântaro. 

O deus tem aparência jovem, está barbado e coroado e com manto envolto no braço esq.. 

Fecha a cena Hermes, voltado para a esq., com a perna dir. elevada, como se pisasse na 

almofada em que Dioniso recosta-se. Folhagens ao fundo. Não há faixa decorativa sobre o 

campo figurado, apenas linha negra horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, 

sistema de cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: CVA Bochum 1, 47-48, pr.  40, 1-4, 7 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Kunisch 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela  
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Coleção/Número de inventário: Nápoles, Museu Arq. Nac. SA 161 D 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro à esq. com braço esq. elevado; Mênade dirigindo-se para dir., com braço 

esq. elevado em direção a Dioniso, sentado em diphros e segurando rito com a mão esq. 

Mênade dirigindo-se para dir., com rosto voltado para esq. Fecha a cena, Sátiro parado, 

voltado para esq. Adição de branco para a pele das Mênades. Faixa decorativa formada por 

pontinhos ligados em zigzag, limitado acima por uma linha e, abaixo, por duas. Na base do 

pescoço, linha vermelha e lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois botões de 

lótus.  

Referências bibliográficas: ABL 210.111 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Taranto, Museo Arq. Nac. 102584 

Dimensões: alt.: 29,5 cm 

Estado de conservação: recomposto de fragmentos, abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: ao centro, Dioniso coroado, sentado em diphros, segura rito com a mão 

esquerda; de cada lado, uma Mênade e um Sátiro, voltados para o deus. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de palmetas. Pintura negra sobre fundo branco. 

Referências bibliográficas: Taras 10, 1990, vol. 1, pr.55.3  

Proveniência: Palagiano, Itália 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído como “próximo ao estilo do P. de Gela” por Lo Porto 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 24535 
Dimensões: alt.: 28,6; diam.: 12 cm 
Estado de conservação: Faltam a boca, parte do ombro e grande parte da parede 
Forma: cilindrico arredondado 
Decoração: à esq., Sátiro e Mênade voltados para Dioniso sentado em diphros; fecha a 
cena uma Mênade e um Sátiro, dos quais só é possível observar partes (pé e braço da 
Mênade, e cabeça, ombros e pé do Sátiro). No campo, folhagens com frutos e cachos de 
uvas estilizados. Adição de vermelho para cabelo e barbas dos Sátiros; pontos nas roupas; 
linha na junção do ombro e pescoço; duas linhas abaixo da cena. Branco: pele das figuras 
femininas; pontos nas roupas, frutos. Na base do pescoço, lingüetas. No ombro, sistema de 
três palmetas e dois botões lótus pendendo de cada lado da alça. 
Referências bibliográficas: Agora XXIII, 1986:214, 883; Para 216; Hesperia 55, 1986: 
38, n. 108; Monaco, M.C. Ergasteria impianti artigianali ceramici ad Atene ed in Attica dal 
protogeometrico alle soglie dell'ellenismo. Roma: L'Erma di Bretschneider, 2000:185 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído como “próximo ao P. de Gela” por Beazley 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Turin, Coleção Privada 

Dimensões: alt.: 28,5 cm; diam. boca: 6,2 cm 

Estado de conservação: lascado de leve na boca, corpo e pé; alça recolada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro e Mênade aproximam-se de Dioniso sentado num diphros, voltado para 

a dir., coroado com hera, vestido com quíton e himátion; o deus segura com a mão dir. um 

rito. Fecha a cena outro casal de Mênade e Sátiro. Incisões para os detalhes no corpo das 

personagens femininas e do deus. Vermelho para as vestes das Mênades; branco quase 

desaparecido para a pele delas. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por 

pontos ligados em zigzag. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três 

palmetas e botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ACME  22, 1969:351, prs. 2-3 

Cronologia: 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Palange 
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Coleção/Número de inventário: Basiléia - Mercado, Munzen und Medaillen, 1964, 44 

Dimensões: alt.: 20,5 cm 

Estado de conservação: sem pescoço, boca e alça; abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro e Mênade voltados para Dioniso a centro, sentado em diphros, 

segurando rito com a mão dir., voltado pra a dir. Fecha a cena outro casal de Sátiro e 

Mênade. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag, 

limitada acima por uma linha e abaixo por duas. No ombro, sistema três palmetas e dois 

botões de lótus. 

Referências bibliográficas: Kunstw. der Antike, Basel Cataloge Sonderliste G, 1964, pr. 

44 

Cronologia: 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Museu Nacional NI 1903 (ex-Col. Campolo) 

Dimensões: alt.: 30,2 cm; diam.: 11,3 cm 

Estado de conservação: superfície corroída; alça reintegrada 

Forma: grande cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro (parte bastante danificada do vaso) e Mênade voltados para Dioniso 

sentado, segurando rito na mão esq.; Mênade voltada para o deus, com mão esq. elevada; 

fecha a cena um Sátiro; folhagens ao fundo. Sem faixa decorativa acima da cena, apenas 

linha negra horizontal. Na base do pescoço, linha vermelha e lingüetas; no ombro, sistema 

de cinco palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: Marchese, T. La Coll.Campolo, 2001-2002, p. 86, n.19 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: Atribuído ao P. de Gela por Marchese 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 19890 

Dimensões: alt.: 23,8 cm; diam.: 8,7 cm 

Estado de conservação: reintegrado de diversos frags.; verniz gasto em partes da cena e do 

corpo; repintado no ombro 

Forma: cilindrico arredondado 

Decoração: Sátiro à dir. com  os dois braços dobrados; Mênade virada para dir. com braço 

esq. estendido em direção a Dioniso, sentado, segurando rito. Mênade e Sátiro voltados 

para o deus. Sem faixa decorativa superior, apenas linha negra horizontal. Na base do 

pescoço, linha vermelha, lingüetas; no ombro, sistema de 3 palmetas largas e dois botões de 

lótus (um dos quais repintado). 

Referências bibliográficas: ABL 210:119; Tà Attiká 2003:272 – D67 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Gela, Mus. Arqueológico 39428 (ant. 19) 

Dimensões: alt.: 31 cm; diam. pé: 8,5 cm 

Estado de conservação: lacunas, superfície um pouco danificada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: abre a cena uma Mênade, dirigindo-se para esq. com rosto voltado para a dir.. 

Ela o braço esq. em direção a Dioniso que está sentado em diphros, segurando rito. Mênade 

com corpo voltado para dir. e rosto para a esq., seguida de um Sátiro voltado para dir., com 

perna esq. elevada. Folhagens e cachos de uva estilizados ao fundo. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag, entre linhas horizontais 

vermelhas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. 

Referências Bibliográficas: Panvini 1998, p. 362, VIII.12, c; Panvini 2003:38, vaso I.19 

Proveniência: Necrópole de Via Tucidide, tumba I, Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por R. Oliveri 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Royal Athena, 119 
Dimensões: alt.: 32,4 cm 
Estado de conservação: inteiro 
Forma: grande, cilíndrico arredondado 
Decoração: à esq., Mênade em movimento, com corpo para a esq. e rosto voltado para a 
dir., em direção a Dioniso sentado em diphros, segurando rito com a mão esq. À esq., 
Mênade com corpo voltado para dir. e rosto voltado para o deus. Ao fundo, folhagens e 
cachos de uvas estilizados. Adição de vermelho para a barba do deus; branco para a pele 
das figs. fem. Acima e abaixo do campo figurado, faixa decorativa formada por pontos em 
zigzag entre linhas vermelhas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 
palmetas. 
Referências bibliográficas: Royal Athena, Art of the Ancient World. Vol. XVIII, 2007:54, 
vaso n. 119 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído como ‘lembra o P. de Gela’ por autor desconhecido 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Taranto, Mus. Arq. Nac.4429 

Dimensões: alt: 30,8 cm; diam.: 6,2 cm 

Estado de conservação: diversos fragmentos recolados; verniz prejudicado em partes da 

cena; pescoço e boca pertencentes a um outro vaso 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Abre a cena um Sátiro itifálico, com a mão esq. erguida; Mênade segurando 

crótalos com a mão esq.; Dioniso sentado em diphros, segurando cântaro; Mênade com 

rosto voltado para o deus, segura crótalos com a mão esq. Fecha a cena uma coluna. 

Folhagens ao fundo. Adição de branco para a pele das figs. fem. e frutos nas árvores. Sobre 

o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos em zigzag. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 210.106; Catálogo Taranto, 1997:306, n. 85.1 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 24537 
Dimensões: alt.: 27,3 cm; diam.: 11,4 cm 
Estado de conservação: faltam boca, parte do ombro e parede 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., construção (parede, coluna, caverna?); em seguida, Sátiro com braço 
esq. elevado em direção a Dioniso sentado em estrutura, segurando rito. Fecha a cena um 
Sátiro. No campo, folhagem com cachos de uvas estilizados e frutos. Adição de vermelho 
para a linha na junção do corpo e pescoço e para três linhas horizontais abaixo do campo 
figurado. Branco para as coroas seguradas pelos Sátiros, pontos na roupa, almofada e 
frutos. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas com botões de 
lótus pendentes de cada lado da alça. 
Referências Bibliográficas: Para 215; Agora XIII, 1986: 213, 878, pr. 79; Hesperia 55, 
1986:36, n. 103; Monaco, M.C. Ergasteria. Impianti artigianali ceramici ad Atene ed in 
Attica dal protogeometrico alle soglie dell'ellenismo. Roma: L'Erma di Bretschneider, 
2000:185 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: Atribuído ao P. de Gela por Beazley 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico 1863.7-28.8    

Dimensões: alt.: 27,6 cm; diam.: 11 cm 

Estado de conservação: verniz quase desaparecido em diversos pontos da cena; abrasões e 

lacunas no vaso 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro à esq., com braço e perna esq. elevados em direção a Dioniso sentado 

em diphros, virado para dir. segurando rito. Mênade movendo-se para dir., com o rosto 

voltado para o deus. Fecha a cena um Sátiro na mesma posição que o primeiro. Adição de 

vermelho para detalhes nas barbas e caudas dos Sátiros, coroa e barba de Dioniso, roupa e 

coroa da Mênade. Adição de branco para pele da fig. fem. e fita que o primeiro Sátiro 

carrega. Folhagens ao fundo. Sem faixa decorativa sobre a cena, apenas linha negra 

horizontal. Na base do pescoço, linha vermelha, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 

palmetas. 

Referências bibliográficas: ABL 207.40 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do Pintor de Gela por Carolina K. B. Dias 

 

 



 

059 
 

 

 
 

Coleção/Número de inventário: Wurzburg, Universitat, Martin von Wagner Mus., L 348 

Dimensões: alt.: 20,5 cm 

Forma: enócoa tipo I, boca trilobada 

Decoração: Sátiro com braço esquerdo elevado, voltado para o centro da cena onde 

Dioniso coroado, segurando ramo e rito, está sentado em diphros, com a cabeça voltada 

para esq. Fecha a cena um Sátiro com o braço estendido em direção ao deus, carregando 

uma fita. Adição de vermelho para detalhes da coroa, barbas e pontos na decoração da 

roupa do deus. Branco em detalhes da roupa, detalhe da cadeira (dobradiça) e nas fitas que 

os Sátiros carregam. No limite do pescoço, seqüência de lingüetas. 

Referências bibliográficas: ABL 214.190; Langlotz, E. Griechische Vasen in Wurzburg, 

Roma: L'Erma di Bretschneider, 1968, pr.104 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Wurzburg, Universitat, Martin von Wagner Mus.,  L349 

Dimensões: alt.: 19,3 cm 

Estado de conservação: inteira  

Forma: enócoa tipo I, boca trilobada 

Decoração: Sátiro com a mão esq. elevada e com fita na dir.; Dioniso sentado em diphros, 

segura com a mão esq. um rito, volta a cabeça para a esq.; fecha a cena outro Sátiro com 

fita na mão. Adição de branco para detalhes na decoração: fitas dos Sátiros, detalhes no 

rito, frutos e detalhes da roupa do deus. Vermelho para as barbas das personagens, caudas 

dos Sátiros, detalhes na vestimenta. Na base do pescoço, lingüetas. 

Referências bibliográficas: ABL 214.191; Langlotz, E. Griechische Vasen in Wurzburg, 

Roma: L'Erma di Bretschneider, 1968, 68, n. 349, pr. 104 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: Atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Banco di Sicilia 408 

Dimensões: alt.: 20,8 cm; diam.: 8,8 cm 

Estado de conservação: recomposto de diversos fragmentos, lacuna na decoração, 

abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: abre a cena Sátiro com corpo voltado para esq. e rosto à dir., em direção à fig. 

central - Dioniso - sentada em diphros. Fecha a cena outro Sátiro. Não há faixa decorativa 

sobre o campo figurado, apenas uma linha horizontal negra. No ombro, sistema de três 

palmetas. Não há lingüetas na base do pescoço. 

Referências bibliográficas: Banco di Sicilia I, 93, D56; CVA Italia 50 (Palermo, Col. 

Mormino 1), 9, pr. 11, 5-6. 

Comentário: comparanda: para forma e sistema decorativo, ver 044 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao Pintor de Gela por Panvini; atribuído à Classe de Atenas 851 por 

De La Genière 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Basiléia, Kunstwerke der Antike, 1961, 148 

Dimensões: 23,5 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: enócoa tipo 1 

Decoração: Mênade à esq., segura com a mão esq. elevada um crótalos. Sátiro agachado 

com mão esq. elevada. Dioniso, segurando cântaro com a mão esq. e ramos com a dir., 

dirigindo-se para dir., com rosto voltado para esq. Sátiro agachado na mesma posição do 

primeiro. Fecha a cena Mênade dirigindo-se para dir. e rosto voltado para esq. Folhagens ao 

fundo com cachos de uva estilizados. Adição de vermelho para detalhes, como a barba dos 

Sátiros; branco em detalhes da roupa do deus, cauda dos Sátiros e pele das figs. fem. Na 

base do pescoço, lingüetas. 

Referências bibliográficas: Kunstw. der Antike, Auktion XXII, 13.mai.1961, Münzen und 

Medaillen A.G., Basel. P. 78, fig. 148 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Arq. Nacional 193 

Dimensões: alt. máx.: 14 cm; diam. máx. 9,0 cm; diam. pé: 6 cm 

Estado de conservação: vaso inteiro, lascado na boca, abrasões 

Forma: enócoa tipo III 

Decoração: Sátiro com a braço e perna esq. elevados, voltado para Dioniso coroado ao 

centro, que  avança para a dir., olhando em direção ao Sátiro. O deus tem na mão dir. um 

rito e na esq. ramos. Embaixo do Sátiro, uma grande ânfora. Adição de branco já quase 

desaparecido para detalhes da roupa de Dioniso. Vermelho na faixa da cabeça do Sátiro, 

barba, algumas folhas da coroa de Dioniso, linha circular horizontal no pescoço do vaso; 

abaixo do campo figurado, duas linhas circulares em vermelho; outra na orla do pé. No 

pescoço, sobre o campo figurado, faixa de lingüetas entre duas linhas horizontais. Ao lado 

de cada alça, flores de lótus convergindo para a cena. 

Referências bibliográficas: ABV 474.23; CVA Ferrara II, pr. 8, figs. 1,5; Berti F.; Gaspari, 

C. Dionysos, Mythes et mystères. Vases de Spina. Kilchberg: Akanthvs, 1991:105.45; 

Haspels Add, 2006:26, 474.23 

Comentário: comparanda: para tema, enócoa Copenhagen 835, CVA Copenhague 3, IIIH, 

pr. 123,2; Beazley ABV 475, 25 

Proveniência: tumba 790, valle Trebba. Ferrara, Itália  

Cronologia: 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 19881 

Dimensões: alt.: 33,7 cm; diam.: 11,8 cm 

Estado de conservação: recomposto de vários fragmentos 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Dioniso sentado em carro puxado por dois burros, leva na mão esq. cântaro;  

segura os arreios e o thirsos com a esq. Atrás dos animais, Mênade segurando crotalos com 

a mão esq. e thirsos com a dir. Fecha a cena Sátiro voltado à dir., segurando grande cesto e 

thirsos. Adição de branco, já desaparecido, para a pele da Mênade e focinho dos animais. 

Faixa decorativa superior formada por suásticas e quadrados decorados com traços e 

pontos, entre linhas horizontais. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três 

largas palmetas com grandes botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 208.65; Tá Attikà, 2003:269 – D54 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 21190 

Dimensões: alt. max.: 22 cm; diam.: 12,6 cm 

Estado de conservação: fragmentário; fragmentos recolados; falta boca, pescoço, ombro e 

alça. 

Forma: cilíndrico arredondado  

Decoração: parte inferior de Sátiro com perna dir. dobrada e elevada, torso voltado para 

esq.; vê-se parte do braço esquerdo e ponta do cotovelo direito. Segue fig. em himátion, 

montando em carro, com perna dir. no solo, braço estendido. Na frente do carro, por trás 

dos animais, parte inferior do corpo de figura em longa vestimenta. Quatro cavalos. Fecha a 

cena um Sátiro com corpo voltado para dir., rosto a esq. e braços dobrados em direção ao 

peito. Folhagens com cachos de uva estilizados. Adição de vermelho para arreios, crina e 

cauda dos cavalos, cabelos, barba e cauda do Sátiro, decoração na vestimenta da figura 

atrás do carro; branco pouco presente. Faixa decorativa superior parcialmente preservada e 

semelhante à faixa inferior: pontos em zigzag limitados por linhas horizontais. 

Referências bibliográficas: ABL 215.1; Para, 214.4; Tà Attiká 2003:263 - D32; Haspels 

Add, 2006:26, 215.1 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: Atribuído como “Conectado ao P. de Gela” por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Número de inventário: Gela, Mus. Arq., Coleção Navarra  40215  (ant. inv. 116) 

Dimensões: alt. máx.: 31 cm 

Estado de conservação: Superfície danificada sobretudo à esq.; pescoço, boca e alça atuais 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Dioniso num carro puxado por quatro cavalos (do quarto só são visíveis as 

patas), vestido com himátion, segurando os arreios. Leva na mão esq. um rito. Atrás dos 

cavalos vê-se uma Mênade com um crótalos (?) na mão esq. Em frente aos cavalos, voltado 

para a dir, um Sátiro. Faixa decorativa superior similar à inferior, formadas por pontinhos 

ligados em zigzag, limitados por linhas horizontais de cor vermelha. Na base do pescoço, 

parte inferior das lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas; grafite no pé. 

Referências bibliográficas: ABL 215.2; CVA Gela 3 (Itália 54) III, Pr. 11, Figs. 1-2; Pr. 12, 

1-2; Tà Attiká 2003:272-3, D 71; Panvini 1998:288, VIII.41; Panvini 2003:39, I.20 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Cabinet des Medailles, 285 
Dimensões: alt.: 30,5 cm; diam. boca: 6,8 cm 
Estado de conservação: recomposto de numerosos fragmentos, sem alça 
Forma: grande, cilíndrico arredondado 
Decoração: Dioniso barbado montado em quadriga. Atrás dos cavalos, personagem 
feminina com o braço levantado. À dir., coluna com capitel jônico, indicado por volutas 
incisas; folhagens ao fundo. Retoques vermelhos para a barba do deus, pontos de seu 
himátion, crinas e coleiras dos cavalos, manchas nas vestes; branco para a pele da figura 
feminina. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por meandros. Na base do 
pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e botões de lótus.  
Referências bibliográficas: ABL 211.135; CVA Paris 2, pr. 79.18; Haspels Add, 2006:24, 
211.135 
Cronologia: 510 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Museu Nacional NI 42264 (ex-62) 

Dimensões: alt. máx.: 29,7 cm; diam.: 11 cm 

Estado de conservação: fragmentário; sem pé; grandes lacunas no corpo 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Dioniso barbado e de perfil, vestido com chiton e himation, montado em carro 

puxado por quatro cavalos. Atrás dos cavalos, Mênade com braço dir. estendido em direção 

ao deus; fecha a cena, coluna. Adição de vermelho para barba e detalhes na roupa de 

Dioniso; branco para a pele da fig. fem. Faixa decorativa de meandros limitados acima por 

linha simples e, abaixo, dupla. Na base do pescoço, linha vermelha e linguetas; no ombro, 

sistema de três palmetas e botões de lótus. 

Referências bibliográficas: Marchese, T. La Coll. Campolo. 2001-2002, p. 88, n. 21 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Marchese 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Reg.  C 845 

Dimensões: alt. após restauro: 26 cm 

Estado de conservação: Integração em parte do pescoço, boca e corpo. Parte inferior do 

corpo não é pertinente ao resto do vaso  

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Da cena só resta a parte superior onde se reconhece Dioniso, coroado e 

barbado, montado em quadriga. O deus está envolto em himátion e tem nas mãos as rédeas. 

Em segundo plano, atrás dos cavalos, uma figura feminina voltada ao deus, com a mão dir. 

elevada. Em frente aos cavalos, uma coluna. Ao fundo, folhagens estilizadas. Adição de 

vermelho para as barbas e pregas do himátion de Dioniso. Incisões para detalhar olhos e 

cabeças dos quatro cavalos, particulares da anatomia e roupas das personagens. Sobre o 

campo figurado, faixa decorativa formada por pontos em zig-zag. Na base do pescoço, 

lingüetas. No ombro, sistema de três palmetas e botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 210.117; CVA Agrigento 2, pr. 55, 3-4, pr. 57, 2; Haspels 

Add, 2006:24. 210.117 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Bari, Bassano del Grappa 45 

Dimensões: alt.: 32 cm; diam.: 8 cm 

Estado de conservação: verniz bastante gasto 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Dioniso de perfil, abre a cena montado em carro puxado por cavalos. Atrás dos 

animais, figura feminina, com corpo voltado para esq. e rosto para o deus. Fecha a cena 

uma coluna. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em 

zigzag, limitados por uma linha horizontal acima e duas abaixo. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: Andreassi, G. et al. Ceramica Greca della Coll. Chini nel 

Museo Civico di Bassano del Grappa. Roma: G. Bretschneider, 1990:79, n. 9 

Proveniência: Monte Sannace, Bari, Itália 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “próximo ao P. de Gela” por Andreassi 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Ostwestfalen, D.J. 

Dimensões: alt.: 22,4 cm; diam. máx.: 8,5 cm 

Estado de conservação: intacto; verniz em parte gasto 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Dioniso em carro guiado por cavalos; segura um cântaro com a mão esq. Atrás 

dos cavalos, fig. fem. Na frente do carro, Sátiro barbado. Acima do campo figurado, faixa 

decorativa formada por pontos em zigzag, limitados por uma linha acima e duas abaixo. 

Adição de vermelho para barba das figuras, crinas dos animais e arreios; branco para a pele 

da fig. fem. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas.  

Referências bibliográficas: Stähler, K. Eine Sammlung griechischer die Sammlung D.J. in 

Ostwestfalen, 1983, pr. 29a, 30; Korzus, B. Griechische Vasen aus Westfalischen 

Sammlunngen, 1984:168 

Cronologia: 500-490 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Stähler 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Delos, Heraion B 6.128 
Dimensões: alt.: 22 cm; diam. máx.: 8,9 cm 
Estado de conservação: inteiro, com algumas lacunas no ombro 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Dioniso segurando um bastão e um cântaro, montado num carro puxado por 
quatro cavalos, um deles branco; colunas dóricas à esq. e à dir. Folhagens com frutos 
arredondados Adição de vermelho para barba, coroa, detalhes na roupa de Dioniso, arreios, 
caudas e crinas dos cavalos; brancos para detalhes na roupa de Dioniso, detalhes no 
cântaro, frutos e para um cavalo. Detalhes feitos com incisões. Acima do campo figurado, 
faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag. Na base do pescoço, linha 
vermelha, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas. 
Referências bibliográficas: Dugas, Ch. Exploration archéologique de Délos faite par 
l'École française d'Athènes. Fasc. 10, Les Vases de l'Heraion. Paris: E. de Boccard, 1928, 
544, pr. 41; ABL 211.139; Hadjidakis, P.J. Delos. Athens: Latsis group, 2003:356, n. 691; 
Haspels Add, 2006:24, 211.139 
Proveniência: Heraion, Delos, Grécia 
Cronologia: 510-500 a. C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels  
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Coleção/Número de inventário: Heidelberg, Ruprecht-Karsl-Universitat, L 66 
Dimensões: alt.: 4,4 cm; larg.: 5,4 cm 
Estado de conservação: fragmento  
Forma: lécito 
Decoração: À esq., uma mão e pequena parte de uma cabeça, provavelmente de um Sátiro. 
Em seguida, parte superior do corpo de figura masculina coroada e barbada, interpretada 
como Dioniso. Pela posição, presume-se que a personagem esteja montando em carro.  Ao 
fundo, folhagem. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por suásticas e 
quadrados com pontilhados, limitada por duas linhas horizontais paralelas. 
Referências bibliográficas: CVA Heidelberg 4 pr. 171.4 
Cronologia: 500 a.C.  
Atribuição: Atribuído “à maneira do P. de Gela” por Gropengiesser 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Número de inventário: Gela, Mus. Arq., Coleção Navarra 40216 (11-ant. inventário) 

Dimensões: alt. 26 cm; boca. 5,7 cm. 

Estado de conservação: recomposto de fragmentos, zona da figura parcialmente 

restaurada; verniz danificado na boca 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Figura feminina (Ariadne?) montando em carro puxado por quatro cavalos (do 

quarto só são visíveis as patas). Veste um longo vestido com mangas largas, tem os cabelos 

presos; os cavalos estão sobrepostos, com as cabeças levantadas. Atrás, uma figura 

feminina, provavelmente uma Mênade, levanta os braços para incitar os cavalos. Em frente 

aos animais, um Sátiro. Faixa decorativa superior formada por pontinhos ligados em 

zigzag, limitados acima por uma linha horizontal e, abaixo, por duas. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus. Grafite no pé. 

Referências bibliográficas: ABL 215.5; CVA Gela 3 (Itália 54) III, Pr. 11, Figs. 3 -4; Pr. 

12, Figs. 3-4; Tà Attiká 2003: 273, D72; Haspels Add, 2006:26, 215.5 
Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Haspels 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Bruxelas, Mus. Royaux  R 271 

Dimensões: alt.: 24,5 cm; diam.: 8,5 cm 

Estado de conservação: abrasões no verniz, desgastado à esq. da cena 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: personagem imberbe montado em carro; atrás do carro, personagem tocando 

cítara. Atrás dos animais, Dioniso barbado, coroado com hera, tem nas mãos uma lança e 

ramo. Na frente dos cavalos, personagem sentada, totalmente vestida, com um objeto na 

mão. Folhagem. Retoques vermelhos para os detalhes das roupas, a barba e coroa do deus, 

crinas, caudas e arreios nos animais. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada 

por meandros limitados por duas linhas horizontais acima e abaixo.Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: ABL 215.8; Beazley ABL 540.24; CVA Bruxelas 2, pr. 1. 20 a-

b; Haspels Add, 2006:26, 215.8 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Haspels; “à maneira do P. de 

Haimon”, por Beazley 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 



 

076 
 

 
 
Coleção/Número de inventário: Corinto, Mus. Arq. T 1074 

Dimensões: alt.: 24,4 cm; diam.: 8,8 cm 

Estado de conservação: Intacto 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Figura fem. à esq., montando em carro puxado por quatro cavalos; segunda fig. 

fem. voltada para dir.; fig. masc. barbada (Dioniso) voltada para esq.; fecha a cena à dir., 

fig. fem. sentada, com as mãos elevadas em direção ao peito dos animais. Folhagem com 

pequenos frutos arredondados ao fundo. Acima do campo figurado, faixa decorativa 

formada por pontinhos limitados acima por linha horizontal e, abaixo, por duas. Adição de 

vermelho para detalhes nas vestimentas, barba de Dioniso, arreios; branco para a pele das 

figs. fem., cauda dos animais e frutos. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de 

cinco palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 215.1 (Grupo B); Corinth XIII N272-7; Hesperia 

1992:339 n.13. 

Proveniência: Escavações do Cemitério Norte, tumba 272, Corinto, Grécia 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Haspels 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 24533 
Dimensões: alt.: 29,5 cm; diam. 10,7 cm 
Estado de conservação: recomposto de fragmentos; lacunoso 
Forma: cilíndrico arredondado 
Descrição: Sátiro e Mênade voltados para figura masculina e barbada montada em burro 
itifálico; fecha a cena outro casal de Sátiro e Mênade. Folhagens com frutos arredondados e 
cachos de uva estilizados ao fundo. Adição de vermelho para as faixas das Mênades e de 
Dioniso, barbas, cabelos dos Sátiros, pontos nas roupas, faixa na crina; adição de branco 
para a pele das figuras femininas, focinho, contorno do peito e da barriga do burro, frutos. 
Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus 
pendendo de cada lado da alça. 
Referências bibliográficas: Para 216; Agora XXIII, 1986: 213, n. 880, pr. 80; LIMC VI, 
Hephaistos, p. 395, 144b 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Beazley 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Mus. Arq. 6808 
Dimensões: alt.: 24 cm; diam. (boca): 6 cm 
Estado de conservação: inteiro, com leves abrasões na superfície e alça integrada 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Mênade dirige-se para esq., com mão esq. elevada; fig. barbada montada em burro; 
Mênade move-se para dir. com rosto voltado para esq. Fecha a cena um Sátiro, voltado para a cena 
central. Folhagem com frutos e cachos de uva estilizados. Sobre o campo figurado, linha negra 
horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas com botões de lótus. 
Referências bibliográficas: De Miro, E. L’area sacra tra il tempio de Zeus e Porta V. I. Roma: 
2000, pr. 126.1937 
Comentário: comparanda: Atenas, Museu da Ágora P 24533 (077) 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por De Miro 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Catania, Mus. Civ. Castello Ursino, Col. Benedettini 4069 
Dimensões: alt. 29 cm 
Estado de conservação: inteiro, com algumas abrasões no verniz 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: à esq., fig. fem. volta-se para fig. masc. barbada vestida com himation e montada em 
um burro itifálico. À dir., Sátiro barbudo voltado para esq., com a perna dir. elevada; em sua frente, 
grande cratera decorada. Fecha a cena uma estrutura rochosa, como entrada de gruta. Folhagens e 
cachos de uva estilizados ao fundo. Adição de vermelho para detalhes nas vestimentas, barbas e 
fitas das personagens; branco para a pele da fig. feminina e detalhes na cratera. Não há faixa 
decorativa sobre o campo figurado, apenas linha negra horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; 
sobre o ombro, sistema de três palmetas. 
Referências bibliográficas: Benndorf, O. Griechische und sicilische Vasenbilder, Berlim, 1883, pr. 
52.1; ABL 209.80; Barresi, S. Vasi attici figurati vasi sicelioti. Collezioni del Museo Civico di 
Castello Ursino a Catania, vol. 1. Catania: Giuseppe Maimone Editore, 2000:30, n. 9 
Comentários: em Barresi (2000), a figura central é descrita como 'Hefesto barbudo, montado em 
burro'. 
Cronologia: 510 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Museu Nacional NI 1937 (ex-G 5079) 

Dimensões: alt.: 29,1 cm; diam.: 10,8 cm  

Estado de conservação: inteiro; abrasões no verniz; verniz metálico muito brilhante  

Forma: cilíndrico alongado 

Descrição: abre a cena Sátiro itifálico segurando rito com a mão esq. Dioniso montado em 

cavalo itifálico; fecha a cena Sátiro itifálico. Folhagens com frutos ao fundo. Adição de 

vermelho e branco para detalhes da decoração: barba, coroa, roupa de Dioniso, crina e 

cauda do cavalo, cauda dos Sátiros, frutos. Acima do campo figurado, duas linhas 

horizontais. Na base do pescoço, linha vermelha, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 

palmetas.  

Referências bibliográficas: ABL 212.155 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional, 11749 

Dimensões: alt.: 34 cm; diam. 8 cm 

Estado de conservação: inteiro, verniz muito brilhante um pouco danificado em algumas 

partes 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Dioniso voltado para dir., acompanhado de um burro, segura rito com a mão 

esq. Grande máscara de Dioniso ao centro da cena. Fecha a cena, uma Mênade segurando 

crotalos com a mão esq., com a dir. elevada e voltada para a máscara. Adição de vermelho 

para detalhes da barba de Dioniso, da crina do animal, da barba e coroa da máscara; adição 

de branco para a pele da fig. feminina, focinho do animal e frutos pendurados nos ramos 

estilizados do fundo. Faixa decorativa formada por qudriculado. No pescoço, linha 

vermelha, lingüetas; no ombro, sistema de três grandes palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: MDAI 53, Berlin, 1928, Beilage 8.5; ABL 208.55; Para 

214.55; Frontisi-Ducroux, 1991:165, L 72, fig. 101; ABFV, fig. 235.1,2 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Palermo, Mus. Nacional 2023 

Dimensões: alt. máx: 31,1 cm; diam. 12,3 cm 

Estado de conservação: inteiro, com abrasões superficiais no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Coluna dórica à esq.; Mênade com taça na mão esq. e thirsos na direita; Sátiro 

agachado, em direção à grande máscara frontal de Dioniso, barbada e coroada; Mênade 

segurando serpente com a mão direita; Sátiro segurando serpente com a mão esq. e thirsos 

entre suas pernas. Letras inscritas ao fundo. Acima do campo figurado, faixa decorativa 

quadriculada. Na base do pescoço, linha vermelha, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 

palmetas e dois botões de lótus. Pintura negra sobre fundo branco. 

Referências bibliográficas: ABL 206.3, pr. 23, 3a-c; Bérard, C. Anodoi essai sur l'imagerie 

des passages chthoniens. Rome: Institut Suisse de Rome, 1974, pr. 5, fig. 11; AWG pr. 35.1; 

Frontisi-Ducroux, 1996:198, Fig. 14; LIMC III.1, Dionysos, n. 27; LIMC III.2,pr. 298; La 

Cité des Images 150, fig. 212; Looking at Greek Vases 110, fig. 45; REA 90 (1988) 1-2, 58, 

fig. 9; Frontisi-Ducroux, 1991:165, L 70, fig. 99; Frontisi-Ducroux, 1996:198, fig. 14; 

Haspels Add, 2006:22, 206.3 

Comentário: O tema principal da decoração desse lécito é também representado em grande 

número de lécitos do mesmo período, mas esse é o único onde as Mênades aparecem 

representadas acima dos Sátiros, o que sugere uma tentativa de demonstrar espaço e 

distância, enquanto os seguidores dançam ao redor do totem de seu deus (Willians in 

Rasmussen 1991:111). 

Cronologia: 510- 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Atenas, Coleção Vlasto 

Estado de conservação: inteiro; boca lascada  

Forma: enócoa Tipo III 

Decoração: Grande máscara barbada de Dioniso entre dois Sátiros. O Sátiro da esq. tem a 

mão esq. elevada em direção à máscara e segura thirsos; o Sátiro da dir. move-se para dir. e 

segura thirsos. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por ovas.  

Referências bibliográficas: ABL 214.196, Pr. 25, 6; ABV 473.196; Van Hoorn, G. Choes 

and Anthesteria. Leiden: E.J. Brill, 1951, n. 266 fig 39; LIMC III.1, Dionysos, n. 28; 

Frontisi-Ducroux, 1991:165, L 71, fig. 100; Haspels Add, 2006:25, 214.196 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Mus. Arq. Reg. R 147 

Dimensões: alt.: 31 cm; diam. boca: 7 cm 

Estado de conservação: recomposto de vários fragmentos; parcialmente integrado; 

incrustrações 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: três Mênades e dois Sátiros alternados, voltados para dir.; as Mênades 

representadas em movimento, como se dançassem (Beazley) ou corressem (Calderone). A 

Mênade da esq. segura com a mão dir. um curto bastão, as duas outras seguram thirsos. Os 

Sátiros são representados nus e barbados e estão agachados; o da esquerda segura um cálice 

com a mão esquerda elevada. Ao fundo, folhagem com grandes frutos estilizados. Fecha a 

cena uma coluna dórica. Adição de branco para a pele das figuras femininas; vermelho para 

barbas e caudas dos Sátiros. Faixa decorativa superior formada por folhas duplas; faixa 

decorativa inferior formada por duas linhas paralelas de folhas de hera. Na base do pescoço, 

lingüetas enquadradas; no ombro, sistema de sete palmetas com pontinhos entre elas. 

Referências bibliográficas: ABL 205.1; Para 214.1; CVA Agrigento, pr. 51, 3-4; 52, 3-5; 

Tà Attiká 2003:264 - D 34 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Basiléia - Mercado, Kunstwerke der Antike, 1980, fig. 85 

Dimensões: alt.: 32,2 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande cilíndrico arredondado 

Decoração: Três Mênades sendo carregadas por três Sátiros entre três colunas dóricas: a 

primeira toca aulos, a segunda carrega uma lira e a terceira toca aulos. O primeiro Sátiro 

olha para dir. e os outros dois voltam o rosto para trás. Folhagens ao fundo com frutos.  

Adição de branco para a pele das Mênades e frutos; vermelho para detalhes da cauda, barba 

dos Sátiros. Sobre campo figurado, faixa decorativa formada por suásticas e quadrados 

pontilhados, limitada abaixo por duas linhas. Na base do pescoço, linha vermelha, 

lingüetas; no ombro, sistema de três largas palmetas e dois botões de lótus.  

Referências bibliográficas: Kunstw. der Antike, Auktion 56, 19.fev.1980: p.39, pr.35, fig. 

85; Hedreen, G.M. Silens in Attic Black-figure vase-painting myth and performance. Ann 

Arbor: University of Michigan Press, 1992:141, 152, nota 123 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Coleção/Número de inventário: Hamburgo, Museum fur Kunst und Gewerbe, 1899.96 
Dimensões: alt.: 25,4 cm 
Estado de conservação: pé recolado; marca de queima irregular na parte posterior do 
corpo, abaixo da alça 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: à esq., coluna dórica, limitando o espaço de um thiasos composto de Mênades 
e Sátiros. À esq., Mênade toca duplo aulos, seguida de pequeno Sátiro agachado; Mênade 
coroada dirigindo-se para a dir. segurando duas tochas; pequeno Sátiro agachado, olhando 
para a esq. Fecha o thiasos outra Mênade tocando o duplo aulos. Ao fundo, inscrições: 
diversas letras “nu” em movimento. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de 
cinco palmetas. 
Referências bibliográficas: Ballheimer, R. Griechische Vasen aus dem Hamburger 
Museum fur Kunst und Gewerbe, 1905:21, n. 5; Mercklin, E.V. Fuhrer durch das 
Hamburger Museum fur Kunst und Gewerbe II, 1930: 29-30, n. 81; ABL 210.100; Para 
214.100; Beazley Add 119; CVA Hamburg 1, pr. 29.7, pr. 30. 1-3; Haspels Add, 2006:24, 
210.100 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Oslo, Museum of Applied Art 5814 

Dimensões: alt.: 20 cm 

Estado de conservação: recomposto de grandes fragmentos; parte inferior do corpo um 

pouco danificada e restaurada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Fig. feminina tocando aulós, voltada para dir., entre dois Sátiros. O Sátiro da 

esq. segura com a mão esq. um rito; o Sátiro da dir. volta o corpo para a figura central. 

Adição de púrpura para cabelos, barbas e caudas dos Sátiros, decoração de roupa e faixa da 

fig. fem.; branco para a pele da fig. fem., decoração do rito. Sem faixa decorativa sobre 

campo figurado, apenas duas linhas horizontais. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, 

sistema de cinco palmetas com pontos entre elas. 

Referências bibliográficas: CVA Noruega 1, 1964; pr.21, 1-2. 

Comentários: comparanda: similar ao CVA Musei Capitolini (1), pr. 28.1 (Orvieto, Faina 

Collection nos. 140-141) 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Seeberg 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Número de inventário:Atenas, Museu da Ágora P 24536 
Dimensões: alt.: 13,7 cm; diam: 11,5 cm 
Estado de conservação: alça, parte do ombro e da parede restauradas 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Três Mênades movendo-se para a dir.; na extrema dir., Sátiro olhando para a 
esq. No campo, folhagens e grandes frutos brancos. Adição de vermelho para o olho e fita 
da segunda Mênade, cabelo e barba do Sátiro, pontos nas roupas; branco para a pele das 
figuras femininas, frutos. Não há faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas linha 
horizontal negra. Na base do pescoço, lingüetas. No ombro, sistema de cinco palmetas e 
dois botões de lótus pendendo de cada lado da alça. 
Referências bibliográficas: Agora XXIII, 1986: 213, pr. 60; Para 216; Hesperia 55, 1986: 
38, n. 107; Monaco, M.C. Ergasteria. Impianti artigianali ceramici ad Atene ed in Attica dal 
protogeometrico alle soglie dell'ellenismo. Roma: L'Erma di Bretschneider, 2000:185 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Beazley 
Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Museu do Louvre F434 

Dimensões: alt.: 29,5 cm; diam.: 11,5 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro com a mão esq. erguida; Mênade com braço esq. erguido; os dois 

dirigem-se para dir. Duas Mênades dirigindo-se para dir., voltam o rosto para esq. Fecha a 

cena um Sátiro voltado para esq. Adição de vermelho para cabelo e barba dos Sátiros, faixa 

e detalhes nas roupas das Mênades. Branco já desaparecido para pele das figs. fem. 

Folhagens ao fundo. Não há faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas linha negra 

horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois botões 

de lótus.  

Referências bibliográficas: ABL 206:25 

Proveniência: Itália (?) 

Cronologia: 510-500 a.C.  

Atribuição: Atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Glasgow, Col. Burrell 19.14 

Dimensões: alt.: 25,8 cm; diam. máx.: 9,3; diam. pé: 7 cm 

Estado de conservação: inteiro, composto de diversos fragmentos 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro movendo-se para a dir., braço esq. levantado, braço dir. na cintura; 

Mênade usando quíton, himátion e tainía, movendo-se em direção à segunda Mênade com 

os braços posicionados como os do Sátiro. A segunda e a terceira Mênades movem-se para 

a dir., vestidas como a primeira, mas olhando para trás. Fecha a cena um segundo Sátiro à 

esq. com mãos na cintura. Folhagens ao fundo. Adição de vermelho para as linhas e roupas, 

tainía, cabelos e barbas dos Sátiros. Faixa decorativa formada por pontos ligados em 

zigzag. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas. Pintura negra 

sobre fundo branco. 

Referências bibliográficas: ABV 474.14; CVA Glasgow Collections pr. 23. 12-14; Haspels 

Add, 2006:26, 474.14 

Cronologia: 500 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Oslo, University Museum of Ethnography 11074 

Dimensões: alt.: 20 cm 

Estado de conservação: recomposto de grandes fragmentos. 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Mênade segurando crótalos entre dois Sátiros. Folhagem com grandes cachos 

de uvas estilizados. Adição de vermelho para cabelos e caudas dos Sátiros; adição de 

branco para a pele da fig. fem. No ombro, sistema de três palmetas com pontos entre elas. 

Ausência de lingüetas na base do pescoço e de faixa decorativa sobre o campo figurado, 

onde há apenas uma linha negra horizontal. 

Referências bibliográficas: CVA Noruega 1, 1964; pr.21, 3-4. 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Seeberg 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Detroit, Instituto de Artes, 24.122 

Dimensões: alt.: 26,7 cm; diam.: 11,6 cm 

Estado de conservação: alça e boca reparadas; abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro dirigindo-se para dir., Mênade dirigindo-se para a dir., com rosto 

voltado para esq. Fecha a cena outro Sátiro. Adição de branco para a pele da fig. fem. Sobre 

o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag, limitados acima 

e abaixo por duas linhas horizontais. Na base do pescoço, lingüetas. No ombro, sistema de 

cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: Madigan, B. C. Corinthian and Attic Vases in the Detroit 

Institute of Arts. Geometric, Black-figures, and Red-figures. Leiden Boston: E.J. Brill, 

2008: 32, n. 37, fig. 58 

Proveniência: Siracusa, Sicília 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído como ‘à maneira do P. de Gela’ por Madigan 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Berlim, Coleção Privada, 78 

Dimensões: alt.: 18,3 cm 

Estado de conservação: recomposto de fragmentos 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: ao centro, Mênade dirigindo-se para dir., entre Sátiros. Folhagens ao fundo. 

Adição de branco para a pele da fig. feminina. Sobre o campo figurado, faixa decorativa 

formada por pontos entre linhas horizontais. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, 

sistema de cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: Vierneisel, K. Antiken aus Berliner Privatbesitz. Berlim, 1979, 

n. 78  

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Vierneisel 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Adria, Museu Arq. Nacional, Bocchi A 106 

Dimensões: 5,0 cmx 7,9 cm 

Estado de conservação: fragmento de parede, composto de dois fragmentos 

Forma: olpa 

Decoração: Sátiro movendo-se para esq. em direção a Mênade vestida com quíton e manto. 

Os detalhes das roupas e das faces são feitos com incisões bem leves; barba do Sátiro com 

retoques em púrpura; pontos púrpuras na veste da Mênade. Branco para a pele da Mênade. 

Da decoração acessória restam apenas duas linhas negras verticais do lado dir. do campo 

figurado. 

Referências bibliográficas: CVA Adria 2, pr. 17, 4 

Proveniência: Adria, Itália 

Cronologia: 490-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bonomi 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Número de inventário: Paris, Museu do Louvre F 334 (N 2635) 

Dimensões: alt.: 23 cm; diam.: 11,2 cm  

Estado de conservação: inteiro, verniz um pouco danificado na parte inferior esquerda; 

buraco na parte inferior direita da pança. Pé recolado 

Forma: olpa; boca chata, alça baixa 

Decoração: Sátiros e Mênades colhendo frutas em árvore. A árvore possui grosso caule, 

galhos longos e frutas arredondadas. No canto esq., acima, pequeno Sátiro parece pisar na 

cabeça de uma Mênade alta que segura uma cesta. No alto, à dir., pequeno Sátiro com os 

dois braços elevados, colhe frutas; à dir., Mênade suspensa no galho; Sátiro dirigindo-se 

para dir. Sobre campo figurado, faixa decorativa formada por folhas de hera estilizadas, 

limitada acima e abaixo por duas linhas. Na boca, decoração quadriculada. Faixas 

decorativas verticais formadas por pontos ligados em zigzag, de cada lado da cena. 

Referências bibliográficas: Pottier, E. Vases antiques du Louvre: le style archaïque à 

figures noires et à figures rouges. Paris: Hachette, 1901:129, pl. 85; ABL 215.203; ABV 

473.203; Para 1971:203; BABesch 1974:155, fig. 68; REA 90, 1988:40; Fournier-Christol, 

1990:108, n.48, pl. 30, 34; Frontisi-Ducroux, 1996:197, fig. 13; Moraw, S. Die Mänade in 

der attischen Vasenmalerei des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr.: rezeptionsästhetische 

Analyse eines antiken Weiblichkeitsentwurfs. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1998, 

n. 143, pl. 7, fig. 21; Saveurs et senteurs antiques. Cat. Exposition 2002:39, n. 2; Haspels 

Add, 2006:26, 215.203 

Proveniência: Capua, Itália 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 19823 

Dimensões: alt.: 23,7 cm; diam. 8,2 cm 

Estado de conservação: inteiro; algumas abrasões no verniz; boca recolada 

Forma: cilindrico arredondado 

Decoração: fig. fem. à esq., olha para dir. em direção a Sátiro com a perna esq. dentro de 

uma tina e a dir. dobrada e elevada; árvore; fig. fem. sobre uma tina, olhando em direção ao 

Sátiro. Fecha a cena fig. fem. com braço dir. dobrado e esq. elevado. Rosto das figuras é 

pouco detalhado; adição de branco já desaparecido para a pele das figs. fem. e para os 

grandes frutos da árvore. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por meandros 

entre duas linhas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas com 

botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 215:6; Hedreen, G.M. Silens in Attic Black-figure vase-

painting. Myth and performance. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992:185, 

App. 2, n. 20; Tà Attiká 2003:273 – D73 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “ligado ao P. de Gela” por Haspels 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Museu do Louvre F 351 

Dimensões: alt.: 19,9 cm; diam.: 11,2 cm 

Estado de conservação: inteiro; quebra no pé 

Forma: enócoa tipo 1 

Decoração: à esq., Sátiro carregando grande cesto, aproxima-se de Mênade montada em 

burro itifálico que dirige-se para a dir. Fecha a cena outro Sátiro carregando grande cesto e 

faixa. Ao fundo, ramos com grandes cachos de uvas estilizados e frutos brancos. Adição de 

branco para a pele da figura feminina, para a faixa do Sátiro da dir. e frutos; vermelho para 

as barbas e detalhes nas caudas dos Sátiros, de uma das cestas e da crina do burro. Na base 

do pescoço, lingüetas. Faixas decorativas verticais formadas por folhas de hera dos dois 

lados do campo figurado. 

Referências bibliográficas: ABL 214.188; BABesch 49, 1974:154, fig. 67; RA 1983:256, 

fig. 10; REA 90, 1988: 1-2, 55, fig. 4; Haspels Add, 2006:25, 214.188 

Proveniência: Itália 

Cronologia: 510-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Nova York, Albert Spalding (ex-New York GR 526) 
Forma: enócoa 
Decoração: Sátiro carregando grande cesto aproxima-se de Mênade montada em burro 
itifálico, dirigindo-se para a dir. Fecha a cena, Sátiro dirigindo-se para a dir. com a cabeça 
voltada para trás, segurando fita. Folhagem ao fundo com cachos de uvas estilizados. Sobre 
o campo figurado, lingüetas. À esq. aparecem indicados pequenos pontos ligados em 
zigzag, como nas faixas decorativas verticais comumente encontradas nas enócoas 
atribuídas ao Pintor. 
Referências bibliográficas: ABV 474.17; AA, 1978:511, fig. 19; Haspels Add, 2006:26, 
474.17 
Proveniência: Tarquinia, Itália 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Berlim, Antikensammlung F 1882 

Dimensões: alt.: 12,5 cm; diam: 13,5cm (antes da restauração) 

Estação de conservação: restaurada e reconstruída 

Forma: ânfora 

Decoração: Face A: quatro touros circundando um grande altar. Para dar a idéia de movimento, o 

animal da frente do altar é pintado de branco; um touro parece estar em cima do altar, mas os cascos 

não aparecem. Ao fundo, folhagem. Face B: Mênade sentada, segurando crótalos entre dois Sátiros 

também sentados em estruturas. Folhagem ao fundo. No ombro, lingüetas. Abaixo das alças, 

palmetas que partem de longos caules em volutas. A zona figurada é limitada na parte inferior por 

faixa decorativa formada por duas linhas horizontais e pontos ligados em zigzag, linha horizontal e 

raios vindo do pé. 

Referências bibliográficas: Gerhard, E. F. W. Auserlesene griechische Vasenbilder, hauptsächlich 

etruskischen Fundorts. Berlin: G. Reimer, 1840, IV, pr. 242.3-4; Cook, A. B. Zeus a study in 

ancient religion. Cambridge: The University Press, 1914-40, IV, pr. 142.3-4; ABL 213.178; 

BABesch 49, 1974:147, figs. 55-56; CVA Berlin 5, pr. 46. 5-7; Sacrifice 1986:96, fig. 19a; Haspels 

Add, 2006:25, 213.178 

Proveniência: Itália 

Cronologia: 490 a.C.  

Atribuição: atribuída ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Altenburg, Staatliches Lindenau-Museum, 213 
Dimensões: alt.: 29,5 cm 
Estado de conservação: com algumas quebras e lascas na parte figurada 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., Sátiro barbado, com a mão e a perna esq. elevados; no centro, Mênade 
vestida com himátion, segura crotalos e, montada em touro, dirige-se para a dir.; na frente, 
Sátiro, dirigindo-se para a dir., volta a cabeça para trás e tem em sua mão dir., uma faixa. 
No campo, folhagem com grandes frutos brancos. Adição de branco para a pele da fig. 
fem., frutos e detalhes no animal. Na base do pescoço, lingüetas. No ombro, sistema de 
cinco palmetas.  
Referências bibliográficas: Para 215; CVA Altenburg 1, pr. 41 7-9; Paul, E. Antike 
Keramik im Lindenau - Museum, Die Sammlungen des Staatlichen Lindenau - Museums 
Altenburg 1, 1992:39.1, n.15  
Proveniência: Sicília 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Museu do Louvre, Cp 10829 

Dimensões: alt. máx.: 14 cm diam.: 8 cm 

Estado de conservação: fragmentário; sem a parte superior e sem o pé 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Mênade com crótalos na mão, montada em touro, dirige-se para a dir., entre 

dois Sátiros. O da esq. tem a mão esq. levantada e o da dir. dirige-se para a dir. com a 

cabeça virada para trás. Ao fundo, folhagem e frutos arredondados. Adição de branco para 

a pele da fig. fem. e frutos. Não há faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas linha 

negra horizontal. No ombro, parte de palmeta larga de um sistema provavelmente de três 

palmetas. 

Referências bibliográficas: ABV 474.6; Para 214; Beazley Add. 119; BABesch, 1974: 149, 

figs. 60-61; Bérard, C. Images et Societé en Grèce Ancienne. Cahiers d´Archéologie 

Romande 36, 1987:140, fig. 1 a-b; RA 1983:249, fig. 8; Moraw, S. Die Mänade in der 

attischen Vasenmalerei des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. : rezeptionsästhetische Analyse 

eines antiken Weiblichkeitsentwurfs. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1998, n. 146; 

Haspels Add 2006:26, 474.6 

Cronologia : 500 a.C. 

Atribuição: Atribuído ao P. de Gela por Beazley 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Amsterdam, Coleção Privada (BABesch 1974:129) 

Dimensões: alt.: 20,2 cm; diam. máx.: 8,3 cm 

Estado de conservação: inteiro, com abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiro itifálico à esq., com pena esq. e braços elevados em direção à Mênade 

montada em touro; atrás dela, folhagem com frutas e cachos de uvas; Sátiro dirigindo-se 

para a dir., com fita branca na mão dir. A larga faixa negra abaixo do campo figurado, corta 

os pés e cascos das figuras. Em branco, pele da Mênade, faixa dos Sátiros, genitais do 

touro, frutas. Em vermelho, pupila da Mênade, pontos em seu himátion, pontos no pescoço 

do touro, faixas nas caudas dos Sátiros. Sem faixa decorativa sobre o campo figurado, 

apenas linha negra horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três 

palmetas.  

Referências bibliográficas: BABesch 49, 1974:129, figs.28, 33-37 

Proveniência: Sicília 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Hemelrijk 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Número de inventário: Palermo, Museu Nac. NI 1892 (ex-1213/ ex. Museo di San 
Martino della Scale 392) 
Dimensões: alt.: 27,1 cm; diam.: 10,9 cm 
Estado de conservação: recomposto; algumas abrasões superficiais; boca lascada 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esquerda, pequena figura em silhueta, idêntica à Mênade que abre a cena e 
dirige-se para Mênade montada em touro. Fecha a cena, Mênade com rosto voltado para o 
centro da cena. Folhagem com cachos de uva estilizados. Adição de branco para a pele das 
figuras femininas e detalhes no animal. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada 
por pontos em zigzag limitados a acima por uma linha e abaixo por duas. Na base do 
pescoço, linha vermelha e lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas.  
Referência bibliográfica: ABL 207.38, pr. 25, 4 
Comentário: a pequena figura à esquerda é explicada por Beazley como um desenho 
originado a partir de um descuido no momento da pintura (uma mancha ou gota de verniz) 
e parece não ter significação particular (ABL, p. 85, nota 3).  
Proveniência: Selinunte, Sicília 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Kanellopoulos 79 
Estado de conservação: recolado de diversos fragmentos 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., Mênade montada em touro, dirige-se para a dir., com a mão esq. 
elevada; ao centro, bacia lustral (lutério), coluna e folhagem; à dir., Mênade montada em 
touro, com mão dir. elevada segurando um objeto (crótalos?). As cabeças das Mênades 
passam sobre a faixa decorativa, formada por pontinhos ligados em zigzag, limitados acima 
por uma linha horizontal e, abaixo, por duas. No pescoço, linha vermelha; no ombro, 
sistema de três palmetas. 
Referências bibliográficas: Para 1971:215; Beazley Add 1989:119 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Amsterdam, Coleção Privada (BABesch 1974:128)  

Dimensões: alt.: 33 cm; diam. boca: 7,3 cm; diam. pé.: 8,5 cm 

Estado de conservação: inteiro; superfície severamente danificada e lascada; todos os 

detalhes em branco foram repintados 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: coluna à esq., Mênades vestidas com quíton e himátion, ambas com crótalos 

nas mãos, montadas em touros. Folhagens com frutos arredondados e cachos de uva 

estilizados. Muito do vermelho adicionado nos detalhes foi preservado, mas todo o branco 

foi perdido; o branco visível nas fotos é moderno. Sobre o campo figurado, faixa decorativa 

formada por folhas de hera. Na base do pescoço, linguetas; no ombro, três palmetas e dois 

botões de lótus.  

Referências bibliográficas: BABesch 49, 1974: 128, figs. 26,27,29-32 

Proveniência: Siracusa, Sicília 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Hemelrijk 
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Coleção/Número de inventário: Compiègne, Museu Vivenel, 1043 

Dimensões: alt.: 23 cm; diam. boca: 5,2 cm 

Estado de conservação: inteiro, abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: duas Mênades segurando crótalos, montadas em touros, dirigindo-se para a dir. 

Adição de branco para os genitais do animal, para detalhes na decoração e pele das figs. 

fem. Acima do campo figurado, faixa de pontos em zigzag limitada por uma linha 

horizontal acima e duas abaixo; as cabeças das figuras avançam sobre essa faixa. Na base 

do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas.  

Referências bibliográficas: ABL 212.149; BABesch 49, 1974:149, fig. 59; CVA 

Compiègne 8, pr. 12.19; Haspels Add 24, 212.149 

Proveniência: Nola, Itália 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Museu do Louvre F 333 

Dimensões: alt.: 22,7 cm; diam.: 11,4 cm 

Estado de conservação: danificado na superfície. 

Forma: olpa; boca chata, alça baixa 

Decoração: Mênade com coroa na mão esq., montada em touro dirige-se para a dir., em 

frente a uma bacia lustral (lutério). Ao fundo, folhagem estilizada com frutos. Adição de 

branco em detalhes da vestimenta, frutos, touro, decoração do lutério e pele da fig. fem.; 

vermelho nos detalhes da roupa e lutério. Na boca do vaso, motivo quadriculado. No 

pescoço, faixa decorativa formada por folhas de hera presas a um mesmo ramo, limitados 

por duas linhas acima e abaixo. Abaixo da cena figurada, linha horizontal. No pé, grafite. 

Referências bibliográficas: ABL 215.202; BEFAR 1962:300, pr. 40, fig. 131; BABesch 49, 

1974:150, fig. 62; Fournier-Christol, 1990:110, pr. 30, 34; Moraw, S. Die Mänade in der 

attischen Vasenmalerei des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr.: rezeptionsästhetische Analyse 

eines antiken Weiblichkeitsentwurfs. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1998:104; 

Haspels Add, 2006:26, 215.202 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Regional, AG 22184 

Dimensões: alt.: 20 cm 

Estado de conservação: inteiro; lacunas restauradas; verniz gasto  

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Touro entre Sátiros digirindo-se para a dir. Ao fundo, árvore e folhagens com 

frutos e cachos de uvas estilizados. Detalhes em vermelho nas barbas dos Sátiros, focinho 

do touro. Sem faixa decorativa sobre o campo figurado apenas duas linhas negras 

horizontais. Na base do pescoço, linha vermelha e lingüetas. No ombro, sistema de três 

palmetas.  

 Referências bibliográficas: De Miro, E. Agrigento, la necropoli grega de Pezzina, pr. 

35.2; Veder Greco, Agrigento, 1988: 337,1,2.1 

Proveniência: Pezzino, tumba 155. Agrigento, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “a comparar ao P. de Gela” por De Miro 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Nacional de Spina 200 

Dimensões: alt. máx: 14,4 cm; diam. máx.: 9,9 cm; diam. pé: 5 cm 

Estado de Conservação: Fragmentada, lascada na boca; duas pequenas lacunas no ombro; 

superfície lascada e desgastada; recomposta de 14 fragmentos; integração nas lacunas. 

Forma: enócoa tipo I 

Decoração: Ao centro, burro itifálico avança para a dir. entre dois Sátiros que também 

avançam para a dir. O Sátiro da dir. segura um rito com a mão esq. e olha para trás. Uma 

faixa pende do falo do animal. Ao fundo, folhagem com cachos de uvas. Retoques brancos 

em detalhes do burro e dos Sátiros, mas já bastante desaparecidos; retoques vermelhos na 

faixa, barba e cauda dos Sátiros e em duas linhas circulares horizontais abaixo do campo 

figurado. Verniz negro interno e externo na boca, pescoço e parte inferior do corpo e pé. Na 

base do pescoço, faixa decorativa formada por lingüetas enquadradas. Ao lado de cada alça, 

flores de lótus convergindo para a cena. 

Referências bibliográficas: CVA Ferrara II, pr. 4, fig. 3-4, 6. 

Proveniência: Valle Trebba, tumba 497. Ferrara, Itália 

Cronologia: aproximadamente 490 a.C. 

Atribuição: Atribuído como “próximo ao P. de Gela” por Beazley 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Arq. Nacional 196 (T. 135) 

Dimensões: alt. máx.: 12,6 cm; diam. máx.: 8,5 cm; diam. pé: 6 cm 

Estado de conservação: fragmentada; lacunas no corpo; recomposta de seis fragmentos; 

integração com gesso 

Forma: enócoa tipo III 

Decoração: dois Sátiros barbados avançam para a dir., ambos segurando um rito com a 

mão esq. O Sátiro da dir. volta sua cabeça para o outro Sátiro, que tem na mão dir. uma 

enócoa. Entre os dois, um recipiente (cesto? vaso?). Ao fundo, vários pontos vermelhos. 

Retoques vermelhos nas barbas. Abaixo do campo figurado, duas linhas vermelhas. Sob o 

pescoço, linha horizontal. Ao lado de cada alça, flores de lótus convergindo para a cena. 

Referências bibliográficas: ABV 475.24; CVA Ferrara II, pr. 8, figs. 2, 6; Berti F.; Gaspari, 

C. Dionysos, Mythes et mystères. Vases de Spina. Kilchberg: Akanthvs, 1991:72, vaso 41; 

Rebecchi, F. Spina e il delta Padano. Riflessioni sul catalogo e sulla mostra ferrarese. Atti 

del convegno internazionale di studi "Spina, due civiltà a confronto". Ferrara, Aula Magna 

dell' Università, 21 gennaio 1994. Roma: L'Erma di Bretschneider, 1998:176, fig. 8; 

Haspels Add, 2006:26, 475.24 

Proveniência: Valle Trebba, tumba 135 

Cronologia: aproximadamente 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Amsterdam, Allard Pierson Museum, APM 3742 

Dimensões: alt. máx. 23.1 cm; diam. máx.: 14,9 cm 

Estado de conservação: composto de vários fragmentos 

Forma: enócoa tipo II, boca trilobada, alça alta  

Decoração: Sátiro andando para a dir., possui barba longa, corpo forte; mão dir. levantada; itifálico. 

Em frente a esse Sátiro, grande tina para recolher o suco das uvas pisoteadas; atrás da tina, Sátiro 

voltado para a dir. com ambos os braços esticados para frente, por sobre a mesa; segura um rito com 

a mão esq. Possui barba longa e fina (interrompida por quebra no vaso), está com a boca bem 

aberta; itifálico. Grande mesa onde está apoiada a tina para amassar as uvas; dentro da tina, pequeno 

Sátiro olhando para trás, segurando pequenas barras que parecem estar presas ao teto; atrás da mesa, 

ramos de vinha. Pequeno Sátiro rastejando sob a mesa. Do lado esq., dois Sátiros: o primeiro 

inclinado sobre a mesa, voltado para a esq.; o segundo, flutuando, como se tivesse acabado de saltar 

da mesa. Adição de púrpura para detalhes das barbas, cabelos e caudas dos Sátiros. Pintura negra 

sobre fundo branco. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por lingüetas; dos dois 

lados, faixas decorativas verticais formadas por pontos ligados em zigzag. 

Referências bibliográficas: BABesch 49, 1974:125, figs. 1, 19-25; Frontisi-Ducroux, 1996:196, 

fig. 12; Meded 18, 1986, fig. 12; Meded 68, 1997, fig 1.; Kunstwerke der Antike, Auktion XXII, 13 

mai. 1961, Munzen und Med. A.G. Basel, p. 78, fig. 149; Hedreen, G.M. Silens in Attic Black-

figure vase-painting. Myth and performance. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992:185, 

App. 2, n. 16; Haspels Add, 2006:27 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Hemelrijk 
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Coleção/Número de inventário: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden K.94/9.20 

Dimensões: alt. máx.: 14,1 cm; diam.: 10,1 cm; diam. pé: 6,4 cm 

Estado de conservação: boca emendada; pequenos lascamentos na boca e na superfície do 

vaso 

Forma: cóe; boca trilobada; alça cilíndrica, baixa 

Descrição: dois Sátiros de cada lado de um grande pito semi-enterrado no chão. Vermelho 

quase desaparecido adicionado para detalhes nas barbas e cabelos dos Sátiros e canto da 

boca do pito. Branco adicionado em detalhes (pontos abaixo do pescoço do pito e linha 

branca à esq.). O campo figurado é limitado acima e dos lados por faixas decorativas 

formadas por linhas paralelas e fileiras de pontos. 

Referências bibliográficas: Para 216; Beazley Add 119; CVA Leiden 2, pr. 83.1-2; 

Hedreen, G.M. Silens in Attic Black-figure vase-painting myth and performance. Ann 

Arbor: University of Michigan Press, 1992: 87, 101, nota 152 

Proveniência: Nápoles, Itália 

Cronologia: 490-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Göttingen, Archäologishes Institut der Universität, ZV 

1964/139 

Dimensões: alt. máx.: 30,6 cm; diam. máx.: 11,8 cm. 

Estado de conservação: verniz da alça danificado 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Sátiros ao redor de pito, o da esq. segurando cântaro e rito, o da dir. segurando 

uma ânfora, dirigindo-se para dir. e voltando sua cabeça para trás. Sobre o pito, fonte em 

forma de cabeça de pantera; por trás do pito, folhagem. Sobre o campo figurado, faixa 

decorativa formada por palmetas dentro de semi-círculos; abaixo do campo figurado, faixa 

decorativa formada por pontos ligados em zigzag. Na boca, faixa decorativa formada por 

palmetas; no pescoço, faixa decorativa formada por motivo quadriculado; na base do 

pescoço, lingüetas enquadradas. No ombro, sistema de cinco palmetas.  

Referências bibliográficas: AWL pr. 17, 1; Beazley Add 119; Para 215; Kunstwerke der 

Antike, Auktion XXVI, 5.out.1963, pg..62, fig. 118 

Cronologia: 510-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Taranto, Museu Arqueológico Nacional, 6250 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: Abre a cena um Herma itifálico. Em seguida, três Sátiros movimentando-se 
para a direita, tocando liras: o primeiro ereto, com a cabeça elevada; o segundo com a perna 
dir. dobrada, o pé sobre uma pequena estrutura maciça; o terceiro inclinado para a frente. 
Fecha a cena, altar em chamas. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por 
pontos em zigzag. 
Referências bibliográficas: ABL 208.56; Para, 1971:215; IGD 1971:26, fig. 1, 18; LIMC 
V.1, Hermes, p. 303, n. 129; LIMC VIII.1 suppl., Silenoi, p. 1121, n. 125; Haspels Add, 
2006: 23, 208.56 
Comentário: O Pintor de Gela pode ter indicado três momentos do coro em procissão na 
Ágora, indicada pelas seguintes estruturas: o herma, o bloco, que pode indicar o altar de 
Héstia no Pritaneu e o altar dos 12 deuses, no centro da Ágora. “This is, of course, 
conjecture; but the Herms gives a fairly reliable pointer to the Agora” (IGD 1971:26). 
Proveniência: Itália 
Cronologia: 500- 490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Munster, Wilhelms-Univ., Arch. Museum, 784 
Estado de conservação: superfície danificada 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: No centro, Hermes conduz quatro Sátiros amarrados pelas mãos. À esq., dois 
Sátiros dirigem-se para a dir. e, à dir., dois Sátiros olham para trás. Acima, no canto dir., 
mancha negra em forma de bolsa, suspensa. Acima do campo figurado, faixa de meandros. 
Referências bibliográficas: Boreas 2, 1979, prs. 21. 1-3, 22.1-2, 24.3; Stähler, K. Heroen 
und Götter der Griechen. Münster: Archäologisches Museum der Universität Münster, 
1980: 69; Kurtz, D. The eye of Greece. Studies in the art of Athens. Cambridge, London: 
Cambridge University Press, 1982, pr. 33 d-f; Korzus, B. Grieschische Vasen aus 
Westfalischen Sammlungen, 1984:154  
Comentário: o objeto suspenso remete ao encontrado no vaso 130, em que há a presença 
de dois touros, em contexto sacrificial 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Stähler 
 



116 

 

 
 

Número de inventário: Londres, Museu Britânico 1905.7-11.1  

Dimensões: alt. máx.: 8,8 cm, na presente condição 

Estado de conservação: pescoço quebrado logo acima do ombro; pintura parcialmente restaurada 

Forma: forma peculiar, senão única: o corpo possui forma de píxide, com as laterais côncavas; os 

ombros são achatados e do centro sai um fino pescoço como o dos lécitos comuns, embora grande 

parte dele agora esteja perdida 

Decoração: Procissão de sacrifício em honra à deusa Atena: a deusa está sentada à dir. entre duas 

colunas dóricas; segura com a mão dir. uma fíala e usa um elmo com grande crista. Veste quíton e 

himátion. Na frente da deusa, um pequeno altar com volutas, onde há fogo. Do outro lado do altar, 

aproxima-se um trio de adoradores: primeiro, uma fig. fem. segurando um kanoun (cesto sacrificial) 

sobre a cabeça; em seguida fig. masc. barbada levando uma enócoa na mão direita e uma terceira 

figura similar conduzindo um touro. Acima do campo figurado, faixa de ovas limitada acima e 

abaixo por duas linhas paralelas. Na base do pescoço, lingüetas enquadradas. No ombro, sistema de 

oito palmetas dentro de semi-círculos.  

Referências bibliográficas: JHS 31, pp. 8,10, figs.7-8; ABV  443, 3, 475, 29; Para 215; BABesch 

49, 1974: 144, figs. 48-49; ThesCRA I, Processions Gr, p. 13, n.70; ThesCRA I, Sacrifices Gr, p. 78, 

n. 109, pr. 17; Sacrifice 1986: 92, fig. 17 a-b; Hierà Kalá 1995, V31, fig. 8; Haspels Add, 2006:26, 

475.29; Connelly, J.B. Portrait of a Priestess, Women and Ritual in Ancient Greece. Princeton and 

Oxford, 2007: 169, fig.6.2  

Comentário: comparanda: Esse tema iconográfico não é comum nos vasos gregos, aparecendo em 

outros dois vasos pouco anteriores a este, um cálice do Museu Britânico, B 80, (JHS, i, Pr. VII) e 

uma ânfora em Berlim (Cat. 1686 – Rayet and Collignon, Hist. De la Céramique Grécque, Pr. VII). 

Proveniência: Brauron, Grécia 

Cronologia: 500-480 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 

Sistematização: atribuído à maneira do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Tubingen, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst., 34.5738 

Dimensões: alt.: 31,3 cm; diam.: 11,9 cm 

Estado de conservação: parte da decoração restaurada e repintada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: dois touros sendo conduzidos por dois homens a um altar onde arde fogo. Ao 

fundo, folhagem. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados 

em zigzag, limitados por uma linha acima e duas abaixo. Na base do pescoço, lingüetas; no 

ombro, sistema de palmetas. 

Referências bibliográficas: ABL 209.78; BABesch 49, 1974: 142-3, figs. 44-7; CVA 

Tubingen 3, prs. 46.1-4, pr. 49.1; Sacrifice, 1986:93, fig. 18b; La Cité des Images, 1984:53, 

fig.79; Hièra Kalá, 1995:202 V49; Frontisi-Ducroux, 1996:192, fig. 4; Scheffer, Ch. 

Ceramics in context. Proceedings of the Internordic colloquium on ancient pottery held at 

Stockholm, 13-15 June 1997. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, distrib. 

Almqvist & Wiksell, 2001:149, fig. 4; ThesCRA 1, Sacrifices Gr,  p.114, v.459, pr. 26; 

Haspels Add, 2006:23, 209.78 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Tulane, Coleção da Universidade de Tulane, s/n 

Dimensões: alt.: 29,9 cm; diam.: 12,8 cm 

Estado de conservação: inteiro, pé recolado 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Quatro homens barbados e vestidos com himátions acompanham touro 

sacrificial, formando pequena procissão. Ao lado do animal, homem vestido com himátion 

de borda decorada com pontos brancos, segura ramo; sua vestimenta elaborada indica que 

ele pode ser o sacerdote. Atrás do animal, tocador de aulos, seguido de dois homens, um 

coroado e segurando ramo, outro com o braço esq. elevado. Sobre o campo figurado, faixa 

decorativa formada por meandros. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de 

palmetas. 

Referências bibliográficas: Shapiro, H. A. (ed.). Art, Myth and Culture. Greek Vases from 

Southern Collections.Tulane, 1981:106,41; Hierà Kalá 1995:200, V35 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Desconhecido (ex – Col. Sir. Henry Englefield) 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Dois homens guiando dois touros. Ao fundo, folhagem com frutos e cachos de 

uvas estilizados. Sobre o campo figurado, linha negra horizontal. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: Engelfield, H.; Moses, H. (drawns and engravings). Vases 

from the Collection of Sir Henry Englefield. Londres: Bohn, 1848, pr. IX; ABL, 206.13 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Catania, Mus. Civ. Castello Ursino, Col. Biscari 4109 

Dimensões: alt.: 16,8 cm 

Estado de conservação: recolado de diversos fragmentos; falta ombro, pescoço, boca e 

alça; lacuna no corpo; verniz bastante gasto; imagens difíceis de discernir; pintura negra 

sobre fundo branco 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Duas figuras masculinas acompanhando dois touros; adição de vermelho para 

as faixas no cabelo e barbas dos homens e alguns detalhes no corpo dos animais. Sobre o 

campo figurado, faixa decorativa formada por meandros entre linhas horizontais. No que 

resta do ombro, partes de palmetas 

Referências bibliográficas: Barresi, S. Vasi attici figurati vasi sicelioti. Collezioni del 

Museo Civico di Castello Ursino a Catania,  vol. 1. Catania: Giuseppe Maimone Editore, 

2000:32, n. 11 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Barresi 
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Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional 18568 

Dimensões: alt.: 30,5 cm; diam.: 13 cm  

Estado de conservação: remontado de vários fragmentos; lacuna abaixo da alça; verniz 

bastante danificado, principalmente na área inferior e pé 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., estrutura sólida indicando o espaço, talvez santuário ou portão de 

entrada de um local sagrado. Carneiro passando pela estrutura; à sua frente, outro carneiro 

sendo conduzido por um homem com a mão dir. erguida; fecha a cena outro carneiro e 

homem, virado para a esq., com a mão dir. estendida em direção à dupla anterior. Ao fundo, 

folhagem com frutos redondos. Adição de cor branca na decoração: chifre do primeiro 

carneiro, frutas, pequenas folhas da coroa do primeiro homem. Adição de cor vermelha 

para detalhes da vestimenta do homem da esq. Acima do campo figurado, faixa decorativa 

formada por suásticas, limitada acima por uma linha e, abaixo, por duas. Na base do 

pescoço, lingüetas e linha vermelha. No ombro, sistema de três palmetas e botões de lótus. 

Referências bibliográficas: Para 216; Beazley Add. 119; BABesch 49, 1974:145, figs. 50-

51; Frontisi-Ducroux, 1996:192, fig. 2; Sacrifice, 1986:93, fig. 18a.; Hierà Kalá, 1995:196, 

V12; Haspels Add, 2006:27 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Amsterdam, Allard Pierson Museum, APM 8196 (ex-Col. 

Six 16) 

Dimensões: alt.: 21,8 cm; diam. máx.: 8,4 cm 

Estado de conservação: recomposto de vários fragmentos, com algumas restaurações em 

gesso e repintado 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: touro à esq. em frente a coluna dórica; altar com volutas e friso dórico, fogo 

queimando; touro à dir. em frente a coluna dórica. Acima do campo figurado, faixa 

decorativa formada por meandros. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três 

palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 209.96; BABesch 49,1974:117, figs.1, 2, 4, 10-14; 

Sacrifice,1986:93, fig.18C; Hierà Kalá, 1995:194, V2; Frontisi-Ducroux, 1996: 194, fig.8; 

Haspels Add, 2006:24, 209.96 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Munique, Antikensammlungen, 1824 

Dimensões: alt. máx.: 22,1 cm; diam. máx.: 11,9 cm 

Estado de conservação: vaso inteiro 

Forma: enócoa tipo I, boca trilobada, alça alta 

Decoração: quatro touros circundam um altar, orientados da esq. para a dir.; o que passa 

atrás é representado como se estivesse em cima do altar, seus cascos não aparecem; o da 

frente é pintado em branco. Folhagem com frutos brancos; dois grandes galhos partem da 

composição e encontram-se ao lado da alça. Detalhes em vermelho no pescoços e corpo dos 

touros e no olho do touro branco; em branco, touro na frente do altar, parte superior do 

altar, frutos, detalhes na barriga e genitais do touro de trás do altar e do touro à dir. do altar. 

Na base do pescoço, lingüetas por toda a volta do vaso.  

Referências bibliográficas: ABL 214.185; ABV 473, 185; Beazley Add, 119; CVA Munique 

12, beilage 1, prs. 48.1-4, 49.1-4; Simon, E. Festivals Festivals of Attica: an archaeological 

commentary. Madison (Wis.): University of Wisconsin press, 1983, pr. 6; Sacrifice, 

1986:96 fig. 20 (det.); Hierà Kalá, 1995:199, V33, fig. 55; Frontisi-Ducroux, 1996:194, fig. 

10; Aktseli, D. Altäre in der archaischen und klassischen Kunst. Untersuchungen zu 

Typologie und Ikonographie. Espelkamp: M. Leidorf, 1996 (Tese), pr.11.1; ThesCRA 

I:114, V.461, pr.26; Haspels Add, 2006:25, 214.185 

Proveniência: Vulci, Itália 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Museu de Thessaloniki 5232 

Dimensões: alt. máx.: 25,5 cm 

Estado de conservação: inteiro, abrasões por todo o verniz 

Forma: enócoa tipo I, boca trilobada 

Decoração: Cinco touros circundando um altar: um à esquerda, outro à direita, um sobre o 

altar, um em frente, pintado de branco e um último animal se aproximando do grupo pela 

esquerda. Folhagens e frutos no campo figurado. Adição de branco para os frutos, parte 

superior do altar, touro em frente ao altar. Enquadrando a cena, faixas decorativas verticais 

formadas por pontos ligados em zigzag entre linhas paralelas. 

Referências bibliográficas: Para 216; Sacrifice, 1986:96, fig. 22; AK 12, 1969, pr. 31, 

figs. 1-6 

Cronologia: 500-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bakalakis 
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Coleção/Número de inventário: Oxford, Museu Ashmolean G.230 (V.514) 

Dimensões: alt. 24,3 cm 

Estado de conservação: recolado de vários fragmentos; diversas lacunas 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Em cada lado da cena, estruturas que remetem a um lugar fechado de onde partem dois 

touros. Altar ao centro; touros ao redor do altar; pássaros. Faixa decorativa formada por meandros. 

Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: JHS, 24, 1904, pr. VII, 514; ABL 209.84; BABesch 49, 1974:147, figs. 

52-54; Prag, A.J.N.W. Oresteia. The Oresteia iconographic and narrative tradition. Chicago 

Warminster, 1985, pr. 42e; Sacrifice 1986:97, fig. 21 a-c; Hierà Kalá, 1995:200, V37; Tà Attiká 

2003:271- D61; Haspels Add, 2006:23, 209.84 

Comentário: “Essa cena, que parece representar gados perto de um palácio, é interessante quando 

comparado ao vaso atribuído ao P. de Cacus (Ashmolean Catalogue, 211; JHS, xiii p.70). Em 

ambos, o gado parece estar saindo ou entrando de um abrigo. Mas a semelhança do abrigo não é 

atestada e muito na decoração do vaso de Cacus permanece inexplicável” (Gardner, JHS, 24, p. 

302). Esse esquema é semelhante ao da decoração da enócoa 122. 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 24067 
Dimensões: alt.: 14,6 cm; diam: 6,6 cm 
Estado de conservação: restaurado e pintado; sem pé. 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Dois touros, entre eles bacia lustral (lutério) e palma. Inscrições: sobre o touro 
à esq., “INMA∆”; em frente ao touro da esq., “NA” e “NNI”; em frente ao animal da dir., 
“NLN” e, sobre o da dir., “NAI”. Não há faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas 
linha negra horizontal. No pescoço, faixa decorativa formada por meandros, segunda faixa 
decorativa formada por folhas de hera estilizadas; na base, lingüetas. No ombro, sistema de 
três palmetas e botões de lótus.  
Referências bibliográficas: ABV 715.16; Beazley Add 119; BABesch 49, 1979: 140, figs. 
40-41; Agora XXIII, 1986: 212, 872; pr.79; Sacrifice, 1986:94, fig. 18d 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Basiléia - Mercado, Munzen und Medaillen A.G., 1975 

Dimensões: alt: 20 cm 

Estado de conservação: intacto 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Dois touros de cada lado de uma bacia lustral (lutério) baixa. Atrás do lutério, 

coluna. Ao fundo, folhagens com frutos e cachos de uva estilizados. Adição de branco para 

detalhes dos animais e frutos. Não há faixa decorativa sobre campo figurado, apenas linha 

negra horizontal. No ombro, sistema de três palmetas, com pontos entre elas. 

Referências bibliográficas: Kunstw. der Antike, Basel, sale catalogue, 51 (14-15.3.1975), 

p.55; pr. 29, fig. 136; Dialoghi 1, 1979, 20-21; Hephaistos 2, 1980:90, fig. 2; Sacrifice, 

1986:93, fig. 18f; Frontisi-Ducroux, 1996:194, fig.9. 

Cronologia: 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Coleção/Número de inventário: Amsterdam, Allard Pierson Museum, APM 268 

Dimensões: alt.: 25,2 cm; diam. máx.: 8,7 cm 

Estado de conservação: alça moderna; pescoço quebrado e recolado com gesso; corpo 

inteiro, mas mal preservado 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq. e à dir., touros aparecem pela metade, saindo de trás de grossas paredes; 

ao centro, grande bacia lustral (lutério) Ramos com frutas arredondadas aparecem por trás 

dela. A linha do solo é quase invisível e provavelmente restrita à frente do vaso. Acima do 

campo figurado, faixa decorativa formada por série de pontos ligados em zigzag entre 

linhas duplas abaixo e uma só linha acima. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, 

sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus. Pintura negra em fundo branco.  

Referências bibliográficas: BABesch 49, 1974:118-120, figs. 1, 2, 3 6-9; Sacrifice, 

1986:93-95, fig. 18h; Frontisi-Ducroux, 1996:193, fig. 6 

Proveniência: Livadia, Rússia 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Hemelrijk  
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Coleção/Número de inventário: Nápoles, Museu Arq. Nacional 81190 (H2462; M1001) 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Dois touros ladeando um lutério; atrás deste, folhagem. Faixa decorativa 

formada por pontos ligados em zigzag, limitados acima por uma linha e, abaixo, por duas. 

Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas.  

Referências bibliográficas: ABL 207.46; BABesch 49, 1974:141, figs. 42-43; Sacrifice, 

1986:93, fig. 18e; Frontisi-Ducroux, 1996:193, fig. 5; Haspels Add, 2006:22, 207.46. 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Copenhague, Museu Nacional, 69 

Dimensões: alt. até a boca: 13,6 cm; diam. máx.: 9,5 cm 

Estado de conservação: recolado; pintura restaurada 

Forma: cóe 

Decoração: Dois touros; o da esq. tem a cabeça virada para trás. Ao lado de cada animal, 

folhagem estilizada com frutos redondos. No alto, suspenso na borda superior, dois objetos 

em forma de bolsa (cestos?), envoltos por uma linha vermelha e com traços verticais 

pintados em vermelho. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por série de 

pontos entre duas linhas paralelas.  

Referências bibliográficas: ABV 475.27; Para 215; Beazley Add. 119; CVA Copenhagen 

3, pr. 123.3; Lund, J. Guides to the National Museum. Copenhagen: The Nat. Museum, 

1995:195, fig. 2.2; Christiansen, J. The rediscovery of Greece Denmark and Greece in the 

19th century. Copenhagen: NY Carlsberg Glyptotek, 2000: 73, n. 11; Haspels Add, 

2006:26, 475.27 

Proveniência: Keos,  Karthaia, Grécia 

Cronologia: 490 a.C. 

Atribuição: atribuído como “próximo ao P. de Gela” por Beazley 

Sistematização: atribuído ao P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Nova York, Royal Athena 1998, 25 
Dimensões: alt.: 32,2 cm 
Estado de conservação: inteiro; reintegrado 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., Ártemis, com longo himátion, cabelo longo, arco e flecha. Ao centro, 
Apolo e Héracles em luta pela trípode; Héracles dirige-se para a dir., brandindo sobre a 
cabeça sua clava. À sua frente, com o corpo voltado para a dir, Atena vestida com longo 
himátion decorado, elmo, olha para o herói, estendendo o braço esquerdo para frente. Ao 
fundo, folhagem. Adição de branco para a pele das figuras femninas. Sobre o campo 
figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag. Na base do pescoço, linha 
vermelha e lingüetas. No ombro, sistema de cinco palmetas.  
Referências bibliográficas: H.A.C, Kunst der Antike, Basel, Katalog 8, 1996, n. 5; 
Eisenberg, J., Art of the Ancient World. Royal Athena Sale Catalogue 10, 1998:25, n.97 
Comentário: para estilo das figuras ver Haspels ABL 206.16, 206.19, 207.45 
Cronologia: 510 a.C.  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
Sistematização: atribuído à maneira do Pintor de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Reg. R 146 (ex-Col. Giudice 604) 

Dimensões: alt.: 31 cm; diam. boca: 7 cm; diam. pé: 9 cm 

Estado de conservação: recomposto de vários fragmentos 

Forma: grande, cilíndrico alongado 

Decoração: à esq., figura masculina (Ares?), barbado, com bastão duplo, eleva a mão 

esquerda em direção a Apolo, coroado de louro, arco e flecha na mão dir., que trata de 

segurar a trípode pelo anel. Ao centro, altar com fogo; Héracles com a pele de leão e a 

bainha da espada na cintura, avança para a dir. e brande a clava com a mão esq., segurando 

a trípode por uma das pernas. Em frente a Héracles, Atena, com elmo, égide e lança, 

avançando para a dir. Fecha a cena uma coluna dórica. Entre Héracles e Apolo, letras “NO 

NO”. Faixa decorativa formada por meandros contínuos, limitados acima por uma linha e, 

abaixo, por duas. Na base do pescoço, linha púrpura e lingüetas. No ombro, sistema de 

cinco palmetas.  

Referências bibliográficas: ABL 212.150; Para 214, 150; CVA Agrigento 2, pr. 54, 1-4; 

Carpenter, 1989:119; Tà Attiká 2003:272 - D69; Sakowski 1997:295, AP-109; Griffo, 

Pietro. Il Museo Archeologico regionale di Agrigento. Pezzino Editore, Palermo: 2000:51, 

n.38; Haspels Add, 2006:24, 212.150 

Cronologia: 510 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 10786 

Estado de conservação: inteiro; algumas incrustrações sobre o verniz 

Forma: cilindrico arredondado 

Decoração: Fig. feminina à esq. abre a cena; em seguida, Apolo segura com a mão dir. um 

dos pés da trípode, enquanto Héracles a leva para a direção oposta. O herói brande a clava 

sobre a cabeça, com a mão esq. Entre os dois personagens, um cervo; fecha a cena outra 

fig. feminina. Folhagens ao fundo com frutos arredondados. Adição de branco para 

detalhes, pele das figs. fem., frutos. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por 

meandrs. Na base do pescoço, lingüetas; sobre o ombro, sistema de cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: AJA vol. 34, n. 3, jul.-sep., 1930:327, n. 97; ABL 207.45; 

Vasenlisten³ 41, n. 31; Sakowski 1997:295, AP-107, pr. 38 

Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 

Cronologia: 500 - 475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels  
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Número de inventário: Londres, Mercado - Haspels, 212.152; atualmente em Bagdá 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: fig. fem. à esq. com mão esq. elevada e braço dir. em direção a Apolo, que 
segura a trípode pelos anéis, e tem duas setas na mão esq. À dir. Héracles segura a trípode e 
brande a clava com a mão esq., sobre a cabeça. Figura feminina na extrema dir. Sob a 
trípode, pequeno cervo e árvore delgada. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada 
por pontos em zigzag. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. 
Pintura negra sobre fundo branco. 
Referência bibliográfica: ABL 212.152, pr. 26, 2a-b; ABV 473; JHS 77, 1957, II:280, nota 
31; Sakowski 1997:296, AP-111; Haspels Add, 2006:24, 212.152 
Cronologia: 510 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Palermo, Col. Mormino 107 
Dimensões: alt.: 31 cm; diam.: 11 cm 
Estado de conservação: inteiro; pequena lacuna sobre a testa de Héracles 
Forma: cilindrico arredondado 
Decoração: à esq., fig. feminina carregando aljava nas costas (Ártemis), tem os braços 
estendidos em direção a Apolo, que segura a trípode pelos anéis. Apolo possui três braços. 
Héracles, vestindo a pele de leão e curto quíton segura a trípode pela perna, vira a cabeça 
em direção a Apolo, que tem os cabelos presos e um pequeno manto jogado sobre os 
ombros. Entre as duas personagens, um cervo. Na extremidade dir., um personagem 
barbado, com um manto jogado sobre os ombros, o corpo voltado para Héracles e o rosto 
para trás (Iolau?). Adição de vermelho para detalhes: anéis da trípode, roupa de Ártemis e 
frutas dos ramos que compõem a decoração da cena. Adição de branco na pele da figura 
feminina e nos pontos de seu himátion. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada 
por meandros. Na base do pescoço, linha vermelha e lingüetas; no ombro, três palmetas e 
botões de lótus de cada lado das alças.  
Referências bibliográficas: CVA Palermo, Mormino 1, pr. 8.8, 9; LIMC V, pr. 134; Odeon 
ed altri monumenti archeologichi. Palermo, 1971, pr. 8; Banco di Sicilia I: 202, fig.135, 
VIII.2; II, 92, D54; Sakowski 1997:296, AP-114 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Tusa 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Museu Nacional NI 42272 (ex-145) 
Dimensões: alt. máx.: 28 cm; diam. Máx.: 12 cm 
Estado de conservação: fragmentário, falta o pé 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Figura feminina com manto e aljava nas costas (Ártemis?) com a mão dir. 
elevada em direção a Apolo que segura a trípode pelos anéis. Héracles segura a trípode 
pelos pés e dirige-se para a esq.; fecha a cena figura masculina (Iolau?). Sobre o campo 
figurado, faixa decorativa formada por meandros. Na base do pescoço, lingüetas. No 
ombro, sistema de três palmetas largas e botões de lótus. 
Referências bibliográficas: Marchese, T. La coll. Campolo, 2001-2002, p. 84, fig.17 
Cronologia: 510 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Marchese 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Cabinet des Medailles, 284 

Dimensões: alt.: 31 cm; diam. boca: 7 cm 

Estado de conservação: numerosas quebras; repintado. 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: à esq., coluna,  Apolo coroado segurando a trípode; Héracles, com a pele de 

leão, clava e escudo, puxa a trípode para a dir. Figura masculina à  dir. de Héracles (Iolau?), 

vestida como hoplita. Fecha a cena, coluna dórica. Entre o deus e o herói, pequeno altar 

com fogo. Ao fundo, folhagem. Retoques vermelhos na coroa de Apolo, pontos na túnica, 

nas decoração do altar, nas chamas, alças da trípode, manchas na pele de leão. Retoques 

brancos para detalhes do altar. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por 

meandros. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas e botões de 

lótus.  

Referências bibliográficas: AJA vol. 34, n. 3, jul.-sep., 1930:326, n. 61.; ABL 206.19; CVA 

Paris 2, pr. 79, 16; pr. 80. 4-5; JHS 77, 1957, II:279, nota 22; Sakowski 1997:296 AP-113 

Proveniência: Vulci, Itália 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico 1863.3-30.5  (B 528) 

Dimensões: alt. 24,7 cm; diam.: 12 cm  

Estado de conservação: inteiro; lacunas na decoração, quebra e descascado na cena (altar e 

partes das figuras); verniz muito brilhante 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: coluna, letras esparsas; Apolo com a mão esq. elevada, segurando alça da 

trípode; altar em chamas. Héracles barbado e com faixa nos cabelos, segura os pés da 

trípode com a mão dir., dirigindo-se para esq. com o braço esq. elevado e brandindo clava.  

Fecha a cena fig. masc. nua com clava na mão, chlamys com detalhes vermelhos – Iolau? 

Letras esparsas ao fundo. Vermelho para detalhes na aljava, barbas e faixas das figuras, 

fogo no altar; branco para detalhes nas espadas, coroa de Apolo, alça da trípode, aljava e 

decoração do altar. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados 

em zigzag. Na base do pescoço, linha vermelha, lingüetas; no ombro sistema de três 

palmetas e botões de lótus.  

Referências bibliográficas: BM Cat. Vases II, p. 251; AJA vol. 34, n. 3, jul.-sep., 

1930:326, n. 54; ABL 210.105; JHS 77, 1957, II:279, nota 22 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Nova York, Royal Athena A.B. 72 

Dimensões: alt.: 23,4 cm 

Estado de conservação: Intacto e bem preservado 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Apolo segurando a trípode pelo anel, tem setas na mão dir.; Héracles nu, 

brande a clava sobre a cabeça; altar entre eles. Ao fundo, letras pintadas. Na base do 

pescoço, lingüetas. Acima do campo figurado, faixa decorativa quadriculada. No ombro, 

sistema de três palmetas.. Pintura negra sobre fundo branco 

Referências bibliográficas: Eisenberg, J. Art of the Ancient World, Royal Athena Sale 

Catalogue, 10, 1998, 25, n. 97; H.A.C., Kunst der Antike, Basel, Katalog 8, 1996, n. 6 

Cronologia: 510-500 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Coleção/Número de inventário: Viena, Kunsthistorisches Mus. 198 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., Apolo puxando a trípode pelos anéis; Héracles, à dir., vestido com a 

pele de leão, brande a clava com a mão esq. e segura a trípode com a dir. Sob a trípode, 

altar com chamas. Folhagem ao fundo. Acima do campo figurado, faixa decorativa 

quadriculada. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. 

Referência bibliográfica: ABL 206.16, Pr. 24, 1; JHS 77, parte 2, 1957:279, nota 22; 

Tischbein V, pr. 28; SK p.165, n. 102; Acta Hungaricae, 30 (1982-84), fig. 5 a 64; 

Sakowski 1997:295, AP-110; Haspels Add, 2006:22, 206.16;  

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Bruxelas, Musées Royaux A 1903 

Dimensões: alt. máx.: 24,3 cm; diam.: 14,5 cm 

Estado de conservação: composto de vários fragmentos recolados; partes reconstituídas 

em gesso; verniz queimado em alguns pontos, perceptível no braço esq. de Héracles 

Forma: enócoa tipo I, boca trilobada, ombro reto, alça cilíndrica alta. 

Decoração: à esq., Apolo se esforça para puxar a trípode pelos anéis enquanto Héracles a 

segura do outro lado com a mão dir. Héracles vira seu rosto em direção ao deus e com a 

mão esq. brande sua clava sobre sua cabeça. Os dois levam nas costas aljava e espada; 

Apolo está coroado com louros. Dos dois lados da cena, palmeira. Detalhes brancos nos 

anéis da trípode; traços vermelhos em alguns detalhes da trípode. Abaixo da alça, sistema 

de palmeta, semi-palmetas e flores. No ombro, lingüetas.  

Referências bibliográficas: ABL 214.182; LIMC V, pr. 127; ABV 473.182; CVA Bruxelas 

3, p3. 26, 3a-d; JHS 77, 1957, II:279, nota 22; Sakowski 1997:295 AP-108; Haspels Add, 

2006:25, 214.182 

Cronologia: 500 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Palermo Mus. Nac. NI 1859 (ex-1245) 

Dimensões: alt.: 30,4cm; diam. 10,3 cm 

Estado de conservação: sem alça; verniz gasto, sobretudo na parte inferior 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Fig. masc. nua à esq., segura manto com a mão esq. e clava; figura masc. 

reclinada (Héracles) segurando leão; sobre as personagens, manto e aljava; fig. masc. nua à 

dir., rosto voltado para cena, segura manto e clava. Sobre o campo figurado, faixa 

decorativa formada por pontos ligados em zig-zag, limitados acima por uma linha e abaixo, 

por duas. Linha vermelha limitando a cena abaixo. Na base do pescoço, linha vermelha e 

lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas com botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 210.103 

Comentário: comparanda: Basel, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, Z 377 (144) 

Cronologia: 510-475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Coleção Mormino 137 

Dimensões: alt.: 24cm; diam.: 8,7 cm 

Estado de conservação: verniz gasto, sobretudo no campo figurado 

Forma: cilindrico alongado 

Decoração: Héracles e o leão: o herói está inclinado sobre o leão; sobre eles, folhagem, 

roupas e aljava. De cada lado, figs. masc. com roupas e a clava na mão observam a cena. 

Adição de vermelho para as faixas nos cabelos das personagens, na pelagem do animal, 

detalhes nos tecidos. Sem faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas duas linhas 

negras horizontais. Na base do pescoço, linha vermelha, lingüetas; no ombro, três palmetas 

e botões de lótus.  

Referências bibliográficas: CVA Palermo, Mormino 1, pr. 8, 5-7; Banco di Sicilia. 

Palermo, 1992: 92, D55 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por De la Genière 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 

 



 

144 
 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Basiléia, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, Z 377 

Dimensões: alt.: 29,3 cm; diam.: 10,2 cm 

Estado de conservação: pé, alça e boca recolados; superfície danificada 

Forma: grande, cilíndrico alongado 

Decoração: Héracles inclinado sobre o leão, segurando-o pela pata traseira. Duas figuras 

masculinas ladeando a luta (Iolau?), segurando clava e manto. Aljava, clava e tecidos 

suspensos. Ao fundo, folhagem. Sem faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas duas 

linhas horizointais negras. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três 

palmetas e botões de lótus.  

Referências bibliográficas: Para 215; Beazley Add. 119; CVA Basel 1, pr. 54.5, 8, 12 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 

Sistematização: atribuido à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Nacional R 149 (ex-Giudice 128) 
Dimensões: alt.: 20, 3 cm; diam. boca: 5,5 cm; diam. pé: 6,5 cm 
Estado de conservação: composto de vários fragmentos; algumas integrações no corpo 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Héracles lutando com o touro. O herói, nu, com uma faixa no cabelo, inclina-se 
sobre o animal. Atrás dele, no alto, a clava e a clâmide. À dir. do touro, personagem 
masculino nu (Iolau?), com rosto voltado para a esq., tem a clâmide pendurada no braço 
esq. No fundo, folhagens. Pontos em vermelho no pescoço do touro; faixa vermelha nos 
cabelos de Héracles. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por pontos. Na 
base do pescoço, lingüetas. No ombro, cinco palmetas e dois botões de lótus.  
Referências bibliográficas: ABL 210.102; CVA Agrigento 2, pr. 55.1-2, pr. 57,1; Haspels 
Add, 2006:24, 210.102 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 21941 

Dimensões: alt.: 29,1 cm; diam.: 10,7 cm 

Estado de conservação: inteiro; superfície danificada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: fig. fem. sentada em diphros tem a mão esq. elevada e a dir. dobrada. Héracles 

segurando o touro, que tem a pata esq. dobrada e o focinho tocando no chão. A aljava está 

pendurada sobre a cena; fecha a cena fig. fem. com a mão esq. elevada, caminhando para a 

dir., voltando o rosto para a cena. Folhagem com pequenos frutos vermelhos. Sobre o 

campo figurado, faixa decorativa formada por meandros entre linhas horizontais. Adição de 

vermelho para detalhes das roupas e faixas das figs. fem., do touro, da roupa e fita na 

cabeça de Héracles, e frutos. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 

palmetas. Pintura negra sobre engobo branco. 

Referências bibliográficas: Orsi, P. Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale 

Accademia dei Lincei 17, 1906:478, fig. 343; ABL 207.48; Tà Attiká 2003:267 - D48; 

Haspels Add, 2006:22, 207.48 

Proveniência: Capo Soprano, Gela 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Erbach, Grafliche Sammlung 12 (Duhn-Nr 13; Anthes-

Nr.7; GK-Nr. 118) 

Dimensões: alt.: 30,5 cm; diam.: 11,5 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Fig. masc. nua (Iolau) dirigindo-se para dir., com a mão esq. estendida em 

direção à figura central, Héracles. O herói, coroado, nu, subjuga o touro. Sobre a cena, 

aljava pendurada; fecha a cena estrutura sólida. Folhagem ao fundo. Adição de branco para 

detalhes no animal, faixa do herói. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por 

suásticas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas.  

Referências bibliográficas: Heenes, V. Die Vasen der Sammlung des Grafen Franz I. von 

Erbach zu Erbach, Peleus 3 (Mannheim und Bodenheim, 1998): pr.4.1-3; Anthes, Antiken 

33, nr. 7 

Cronologia: 490-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Heenes 
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Coleção/Número de inventário: Olimpia, Museu Arqueológico K 10874 
Dimensões: alt.: 10,8 cm 
Estado de conservação: fragmentário; falta toda a parte superior, pé quebrado; superfície 
danificada 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Héracles e o touro. O herói segura o animal pelo dorso e o força para o chão. 
Sobre a fig. central, clava e tecidos pendurados. À esq., figura vestida. Sobre o campo 
figurado, faixa decorativa formada por pontos parcialmente ligados em zigzag sobre linha 
horizontal. 
Referências bibliográficas: Kunze-Götte, Erika. Archaische Keramik aus Olympia. 
Olympische Forschungen 28, Berlin: De Gruyter, 2000:243, n. 182, pr. 79 
Comparanda: CVA Agrigento 1, pr. 55, 1-2 
Proveniência: Elis, Olimpia 
Cronologia: 510 - 475 a.C.  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Burrow 
Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: EUA, Coleção Privada Giuseppe Sinopoli, 72 
Estado de Conservação: inteiro 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., estrutura (muro, tronco?); Héracles nu, inclinado sobre o touro, 
segurando-o com os braços. O touro está com as patas dianteiras dobradas e o focinho 
encostado no chão. Acima do touro, aljava de Héracles. Fig. masc. à dir. carregando clava.  
Ao fundo, folhagem e frutos arredondados. Adição de branco para detalhes do animal, 
frutos; vermelho para detalhes no animal, barba do herói. Sem faixa decorativa, apenas 
linha horizontal negra. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e 
dois botões.   
Referências bibliográficas: BABesch 49, 1974: 157, figs. 69-70; Hesperia  XLV-VI, A 17 
Paribeni, E. Aristaios. La collezione Giuseppe Sinopoli. Volume 1. Venezia: Marsilio, 
1995:37, 287-289, n.72 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Hemelrijk 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico 1864.10-7.227 (B488) 
Dimensões: alt.: 24,1 cm; diam. máx.: 12,5 cm  
Forma: enócoa tipo II 
Decoração: À esq., touro entrando na cena; apenas sua parte dianteira aparece. Na sua 
frente, clava. No centro, fig. masculina nua (Héracles) subjugando grande touro negro que 
está com as patas dianteiras dobradas e o focinho no chão. Héracles segura uma corda 
vermelha ao redor do corpo do animal. Ao fundo, folhagens com frutos redondos. Adição 
de branco para detalhes nos animais e nos frutos. Adição de vermelho em detalhes dos 
touros, barba do herói e corda. De cada lado da cena, faixas decorativas formadas por 
pontos ligados em zigzag, limitados por duas linhas verticais negras. No pescoço, faixa 
decorativa formada por folhas duplas; na base do pescoço, lingüetas. 
Referências bibliográficas: BM Cat. Vases II, p. 16, fig. 25; ABL 214.186 
Proveniência: Cemitério de Fikellura (Kamiros), tumba 57. Rodes, Grécia 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Museu do Louvre F344 

Dimensões: alt.: 24 cm; diam.: 13,7cm 

Estado de conservação: inteiro, lascado em partes da pança 

Forma: enócoa tipo I, boca trilobada, alça cilíndrica baixa 

Decoração: Amazona com elmo, escudo e lança dirige-se para Héracles em posição de 

ataque; Héracles, ao centro, com espada e pele de leão, ataca Amazona à dir., armada com 

elmo, lança e escudo decorado com cabeça de touro. Folhagem e frutos ao fundo. Adição 

de branco para detalhes: escudo, faixa na cabeça, pele das figuras femininas e detalhes na 

roupa de Héracles. Sobre campo figurado, faixa decorativa formada por meandros voltados 

para dir.; cena enquadrada por faixas decorativas verticais formadas por pontinhos entre 

linhas; na base do pescoço, lingüetas; no limite inferior da cena, linha horizontal vermelha. 

No pé, grafite. 

Referências bibliográficas: ABL 214.194. 

Proveniência: Itália (?) 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por  Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Los Angeles, County Museum, A4110.36.2 

Dimensões: alt. máx.: 22,7 cm; diam. 14,5 cm; diam. pé: 9 cm 

Estado de conservação: vaso inteiro; verniz gasto, exceto na área decorada 

Forma: enócoa trilobada, alça segmentada, pé largo 

Decoração: Héracles usando um curto quíton e a pele de leão, brande a clava com a mão 

dir., entre duas Amazonas. Ambas usam curto quíton, elmo, escudos e lanças. O escudo da 

Amazona da dir. é decorado com cabeça de touro, em cor branca; adição de branco para a 

pele das figuras femininas e detalhes no escudo da primeira Amazona. Adição de vermelho 

para alguns detalhes (pontos no quíton de cada figura, nos escudos, pontos na pele de leão). 

Sobre o campo figurado, lingüetas; na base do pescoço, faixa decorariva formada por 

meandros. De cada lado da cena, faixa decorativa vertical formada por pontos ligados em 

zig-zag. Pequeno grafite no pé: três pequenos “Χ”.  

Referências bibliográficas: CVA Los Angeles 1, pr. 19.1-2. 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por  Bothmer 
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Coleção/Número de inventário: Honolulu, Academia de Artes, 3594 

Forma: lécito 

Decoração: Coluna à esq., duas Amazonas armadas montadas em cavalos, acompanhadas 

de dois cães. Adição de branco para a pele das figs. fems., detalhes nos arreios, escudo e 

vestimentas. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por meandros à dir., 

limitados abaixo por duas linhas horizontais.  

Referências bibliográficas: ABL 213.166; ABV 699.8 bis; Para, 214.166; Von Bothmer, 

D. Amazons in Greek art. Oxford: Clarendon press, 1957:141 

Cronologia: 510-475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels; ao P. de Gela por Beazley; ao P. de Gela 

por Bothmer 
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Coleção/Número de inventário: Londres,  Coleção Freud 
Dimensões: alt. máx.: 32,2 cm; diam. máx.: 7,2 cm 
Estado de consetvação: inteiro; abrasões no verniz 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: À esq., coluna; cavaleiro montado em cavalo, dirigindo-se para a dir., leva 
escudo nas costas e duas lanças. Cão ao lado do cavalo. Na frente, outro cavaleiro montado, 
com escudo e duas lanças; cão ao lado do cavalo. Acima do campo figurado, faixa de 
meandros limitada por uma linha acima e duas abaixo. Na base do pescoço, lingüetas 
enquadradas; no ombro, sistema de palmetas. Letras ao fundo. 
Referências bibliográficas: AW 16, 1985: 47 figs. 9,10; Gay, P. Sigmund Freud e 
Arqueologia. Sua Coleção de Antiguidades. Ed. Salamandra, 1994: 71 
Comentário: Na descrição da cena no Catálogo da Coleção Freud, sugere-se que as 
personagens sejam Amazonas, uma vez que as figuras não estão barbadas e porque, nas 
pernas das figuras, a cor está “um pouco esverdeada, com o tom diferindo das outras áreas 
negras. Isto pode ser notado, por exemplo, nas pernas mais próximas de ambos os 
cavaleiros, que atualmente mal de destacam contra os flancos negros dos cavalos” (p. 103-
4), o que comprovaria o uso do branco para a pele nessas figuras, não visível nas 
fotografias. 
Cronologia: 490-480 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Número de inventário: Paris, Museu do Louvre F 322 

Dimensões: alt.: 20,2 cm; diam.: 9,5 cm 

Estado de conservação: intacto; alguns arranhões no verniz 

Forma: olpa;  boca trilobada, alça dupla alta 

Decoração: Duas Amazonas carregando duas lanças, em pé, ao lado de cavalos; cão à esq.; 

Adição de branco para a pele das figuras femininas; retoques vermelhos para detalhes do 

elmo, decoração das vestes, coleira do cão. Incisões bem fortes para detalhe das figuras. 

Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por pontos em zigzag, limitada acima 

e abaixo por duas linhas. Duas linhas verticais decorando as alças. 

Referências bibliográficas: ABL 214.197, pr. 25, 8; ABV, 445.12; Von Bothmer, D. 

Amazons in Greek art. Oxford: Clarendon press , 1957:98, n. 85; Veder Greco p.162-163, 

n. 41; Fournier-Christol, 1990, p.109, n. 49, pr. 31; Haspels Add, 2006:25, 214.197 

Proveniência: Agrigento, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Nac. 2353  

Dimensões: alt.: 32 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: cena de armamento de Amazonas: à esq., figura com elmo, tem os braços 

elevados, segurando um escudo; à sua frente, duas lanças e uma espada suspensa. Vinda da 

esq., outra personagem com elmo e duas lanças, carrega um escudo decorado com máscara 

de um Sátiro. Duas outras Amazonas de cada lado da cena. Pássaro voando à esquerda. 

Letras inscritas no campo. Sobre o campo figurado, faixa decorativa de meandros limitada 

acima por uma linha e abaixo por duas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema 

de três palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 208.63, Pr. 25, 2; Tà Attiká, 2003:269 - D52; Haspels 

Add, 2006:23, 208.63 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: San Antonio (TX) Art Museum 91.80.1 
Dimensões: alt.: 24 cm 
Estado de conservação: inteiro; algumas abrasões no verniz 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Coluna dórica à esq. limita a cena que se passa no mundo inferior. A coluna 
representa o portão da casa de Hades, que aparece como a figura idosa, vestido com um 
quíton e himátion, de barbas e bigode branco, segurando um bastão. Ao seu lado, Cérbero, 
representado como um grande cão de duas cabeças. Na frente deles, Héracles, vestindo a 
pele de leão sobre um curto quíton, segurando a clava, puxando o animal com uma 
corrente. À direita, Sísifo, na tarefa de mover uma pedra morro acima. Sobre o campo 
figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag. Na base do pescoço, 
lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois botões de lótus. 
Referências bibliográficas: LIMC VII.1, Sisyphos, p. 784, n. 18, LIMC VII.2, pr. 565; 
Galerie Gunter Puhze, Sale Catalogue 8, 1989: 21, n.208; Buitron, D. et al (eds). The 
Odyssey and Ancient Art. An Epic in word and image. The Edith C. Blum Art Institute, 
NY, 1992:100-101, 105, n. 31; Shapiro, H.A. et al. (eds.) Greek Vases in the San Antonio 
Museum of Art. San Antonio, 1995:127, n.63 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por J. R. Guy 
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Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Nac. NI 1904 (ex. 45 Col. Campolo)  

Dimensões: alt.: 31,1cm; diam.: 11,3 cm 

Estado de conservação: Verniz bastante danificado no ombro e do lado esq. da cena; sem 

alça 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Héracles e Folo junto ao pito. Fig. feminina vestida, à esq.; Folo segurando 

cântaro com a mão esq. e enócoa com a direita; Héracles com as duas mãos dentro do pito, 

à dir. Fecha a cena, Centauro com rito na mão esq. Folhagem com frutos. Adição de branco 

para detalhes das vestes, dos frutos, pele da fig. feminina, do pito e a clava de Héracles. 

Acima do campo figurado, faixa decorativa quadriculada. Na base do ombro, lingüetas 

enquadradas. No ombro, sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus. 

Referência bibliográfica: Baur, P. Centaurs in ancient art the archaic period. Berlin: Karl 

Curtius, 1912: 151; ABL 208.64, pr. 25, 3; Vasenlisten³, p.179, A 26; Schiffler, B. Die 

Typologie des Kentauren in der antiken Kunst vom 10. bis zum Ende des 4. Jhs. v. Chr. 

Frankfurt-am-Main Bern: Herbert Lang/Peter Lang, 1976:273; LIMC VIII.1 suppl. 

Kentauroi et Kentaurides, p.692, n. 240/356; Marchese, T. Coll. Campolo, 2001-2002:87, 

n. 20; Tà Attiká p. 269 - D53; Haspels Add p. 23, 208.65 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Museu do Louvre F 435 

Dimensões: alt.: 21 cm; diam.: 9 cm 

Estado de conservação: intacto; superfície pouco danificada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Cena se passa em espaço interior (gruta); à esq., estrutura rochosa. Em seguida, 

Folo com o braço esq. elevado, segurando galho com mão dir., dirige-se para dir., em 

direção a Héracles vestido com a pele de leão, cântaro na mão esq., que verte enócoa com a 

mão dir. dentro de um grande pito. Fecha a cena, estrutura. Adição de vermelho na fita dos 

cabelos e barba do centauro, detalhes da aljava, cinto e roupa de Héracles. Branco para 

detalhes no objeto recostado no pito (escudo? tampa?). Faixa decorativa formada por 

pontinhos limitados acima por uma linha e, abaixo, por duas. No pescoço, linha vermelha; 

no ombro, sistema de três palmetas com pontos entre elas. 

Referências bibliográficas: ABL 211.136 

Proveniência: Atenas, Grécia 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

 



 

160 

 

 
 

 
 
 

Coleção/Número de inventário: Boston (MA), Museum of Fine Arts, 93.100 
Dimensões: alt.: 27,7 cm 
Estado de conservação: quebrado e reparado; dois fragmentos perdidos 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Héracles e Folo junto a um grande pito enterrado no chão. À esq., Héracles 
vestido com a pele de leão, inclina-se sobre a boca do pito, como se estivesse abrindo-o. À 
dir., Folo coroado, com a metade humana vestida com grande himátion, leva em cima dos 
ombros um grande ramo e toca a boca do pito com a mão dir. Atrás do pito, palmeira; 
folhagem ao fundo. Atrás de cada personagem, estruturas rochosas. Indicação no desenho 
de faixa decorativa formada por padrão quadriculado. Na base do pescoço, lingüetas; no 
ombro, sistema de cinco palmetas. Pintura negra sobre fundo branco. 
Referências bibliográficas: Robinson, E. Catalogue of the Greek, Etruscan and Roman 
Vases. Museum of Fine Arts, Boston. Boston, NY : Houghton, Mufflin and Co., 1893:336, 
fig.126; Baur, P. Centaurs in Greek Art. Berlin: Karl Curtius, 1912:109.267; ABL 207.42 
Proveniência: Eretria, Grécia 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Zurique, Universidade, 2334/2478 
Dimensões: alt.: 20,8 cm; diam.: 8,5 cm; diam. boca: 5,4 cm; diam. pé: 5,7 cm 
Estado de conservação: composto de vários fragmentos, verniz muito gasto em partes do 
vaso 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: dois centauros ao lado de grande pito enterrado no chão. Atrás do pito, 
palmeira. À esq., centauro com rito na mão esq.; à dir., Folo vestido com longo himátion,  
carrega um galho sobre o ombro. No canto esq., atrás de Folo, estrutura, como uma parede. 
Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag, 
limitados acima por uma linha e abaixo por duas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, 
sistema de cinco palmetas. 
Referências bibliográficas: Baur, P. Centaurs in ancient art the archaic period. Berlin: 
Karl Curtius, 1912: 47, n. 142; ABL 207.43; Vasenlisten¹ 106, A: a 2; Vasenlisten² 137, A: a 
2; Luce, S. B. Studies on Exploits of Herakles on Vases. AJA 28, 1924: 301, I 2; CVA 
Zurich Offentliche Samm., 24-25, prs. 18. 4-6, 19.6; LIMC VIII.1 suppl. Kentauroi et 
Kentaurides, p. 692, n. 240 a; LIMC VIII.2, pr. 442; Tà Attiká 2003:267 - D47; Haspels 
Add, 2006:22, 207.43 
Proveniência: Gela, Sicília 
Cronologia: 510-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Col. Mormino 676 

Dimensões: alt.: 31,7 cm; diam.: 11,5 cm 

Forma: cilíndrico arredondado 

Descrição: Dois centauros ao lado de um pito. Folo, à esq., veste um himátion e carrega um 

ramo; com a mão direita, verte um objeto (enócoa?) dentro do pito. O centauro da dir. está 

nu. Quatro colunas dispostas em primeiro e em segundo plano, sugerindo um edifício. No 

campo, folhagem com frutas brancas. Detalhes vermelhos nos cabelos e barbas dos 

centauros; faixa vermelha na roupa de Folo e na boca do pito. Sobre o campo figurado, 

faixa decorativa formada por folhas de hera estilizadas.Na base do pescoço, lingüetas; no 

ombro, sistema de três palmetas e botões.  

Referências bibliográficas: CVA Palermo, Mormino 1, pr. 8, 1-4; Banco di Sicilia I, 

figs.133-134, 136-137; II, 91, D53 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por De la Genière 
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Coleção/Número de inventário: Malibu, J. P. Getty Museum 86.AE.133 

Dimensões: alt. máx.: 23.4 cm (depois de restaurado); diam. máx.: 9,01 cm 

Estado de conservação: quebrado e reparado, com o pé e parte do corpo atrás de Folo 

perdida mas restaurada; o verniz está bem preservado mas a maior parte das cores 

acessórias praticamente desapareceu 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Folo e outro centauro ao lado de um pito semi enterrado no chão. Folo, à esq., 

tem sua parte humana vestida com um quíton e carrega um galho na mão esq. O outro 

centauro segura galhos. Sobre o pito, um cântaro preso numa vinha. Atrás de Folo, sugestão 

de estrutura rochosa. Adição de vermelho para linhas decorativas e barba de Folo; branco 

para detalhe na cauda do centauro. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por 

meandros. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e botões.  

Referências bibliográficas: CVA Malibu J. P. Getty Museum 2, 14-15, prs. 67. 4-6, 70. 4-

5; Greek Vases in the J.P.G. Museum 2, 1985:218, fig. 37; LIMC VIII.1 suppl., Kentauroi 

et Kentaurides, p. 708, n. 359; LIMC VIII.2, pr. 457 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bothmer 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Aqr. Reg. Paolo Orsi 21139 
Dimensões: alt.: 32,7 cm; diam.: 11,5 cm 
Estado de conservação: diversos fragmentos recolados; algumas lacunas 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: à esq., guerreiro com elmo, lança na mão dir., escudo na esq. olha para o centro 
onde está Héracles com aljava, clava e espada na mão dir., vestido com a pele de leão; 
pequeno pássaro sobre a cena. À direita, Cicno armado investe a lança em direção ao herói; 
fecha a cena guerreiro com elmo, escudo e lança. A cabeça de Héracles e os elmos dos 
guerreiros avançam sobre a faixa decorativa formada por meandros, acima do campo 
figurado. Inscrições esparsas pela cena. Adição de branco para detalhes da decoração dos 
escudos, da roupa do segundo guerreiro e do elmo do terceiro. Na base do pescoço linha 
vermelha; lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas largas e grandes botões de lótus. 
Referências bibliográficas: Orsi, P. Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale 
Accademia dei Lincei 17, 1906, pr.21.2; ABL 208.59; LIMC VII.1 add. Kyknos I, p. 979, 
n.134; Tà Attiká 2003:268 - D50; Haspels Add, 2006:23, 208.59;  
Proveniência: Capo Soprano, Gela, Sicília 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Reg. R 145 (ex-Col. Giudice 67) 

Dimensões: alt.: 30,5 cm; diam. boca: 7 cm; diam. pé: 9 cm. 

Estado de conservação: vaso composto de diversos fragmentos; restaurado em algumas 

partes; incrustrações, em particular sobre a figura feminina da esq. 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Descrição: No centro da cena, Héracles com a pele de leão move-se para a dir., levando 

sobre os ombros uma vara onde estão presos pelos pés os Cércopes. O herói, barbado, tem a 

cabeça virada para trás. Dos lados, duas figuras femininas, vestidas com quíton e himátion 

e com fitas nos cabelos, voltam-se para a cena. A cena é enquadrada por uma coluna dórica 

de cada lado. Ao fundo, folhagens. Branco para a pele das figuras femininas; vermelho para 

a barba de Héracles, a pele de leão, faixa da figura feminina da direita. Detalhes feitos com 

incisões. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por folhas de hera; abaixo do 

campo figurado, faixa decorativa formada por meandros. Na base do pescoço, lingüetas; no 

ombro, sistema de sete palmetas.  

Referências bibliográficas: ABL 205.2; ABV 214. 2; CVA Agrigento 2, pr. 53, 1-4; LIMC 

VI.1, Kerkopes, p. 33, n.20; LIMC VI.2, pr. 18; ABFV, 1974, fig. 234; Pugliese Carratelli, 

G. Agrigento, Museo Archeologico. Palermo: Novecento, 1992:41, fig. 17; De Miro, E. La 

Valle dei templi. Palermo: Sellerio, 1994: 69, fig. 74; Tà Attiká, 2003:264 – D35. 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico, 1842.7-28.925 (B 498) 

Dimensões: alt.: 18 cm 

Forma: enócoa tipo I; miniatura 

Decoração: Héracles e Atena cumprimentam-se dando as mãos. Entre eles, palmeira 

delgada. Letras ao fundo. No ombro, série de lingüetas enquadradas. Abaixo do campo 

figurado, repete-se esse motivo, apenas sob os personagens. Motivos florais (palmetas) no 

corpo do vaso, saindo da alça. Adição de branco para detalhes na decoração e para a pele da 

deusa. 

Referências bibliográficas: ABL 214.181; AK 32, 1989, pr. 25.4, LIMC V.1, Herakles, p. 

150, n. 3184; LIMC V.2, pr. 142; Haspels Add, 2006:25, 214.181 

Proveniência: Atenas, Grécia 

Cronologia: 510-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por  Haspels 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora  P 2648 
Dimensões: alt max.: 7 cm; larg. Máx.: 9 cm  
Estado de conservação: cinco fragmentos da parte superior do corpo e parte do ombro 
recolados 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Hermes com pétaso, voltado para dir. Parte de figura reclinada, interpretada 
como Héracles; sobre eles pende a aljava e a clava e, na extrema esq., uma espada com 
empunhadura branca. De Héracles, apenas as pernas e cotovelo preservaram-se. Seu quíton 
é decorado com pequenos pontos brancos, grandes pontos vermelhos e pequenas cruzes 
incisas. Sobre o campo figurado, parte da faixa decorativa formada por meandros; no 
ombro, parte de uma palmeta. 
Referências bibliográficas: ABL 213.167; Hesperia 15, 1946: 299, pr. 51,121; ABV 167; 
Beazley Add 119; Agora XXIII, 1986:213, 877, pr. 79; Wolf, S. R. Herakles beim Gelage: 
eine motiv-und bedeutungsgeschichtliche Untersuchung des Bildes in der archaisch-
frühklassischen Vasenmalerei. Köln: Böhlau, 1993, fig. 56; Haspels Add, 2006:25, 213.167 
Proveniência: Atenas, Grécia 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: Atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Nápoles, Col. Raccolta 86367 (R.C. 215) 
Dimensões: alt.: 27 cm; diam. máx.: 11,5 cm 
Estado de conservação: inteiro; verniz com algumas incrustrações 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Figura nua e imberbe, lança-se sobre o animal. Tem na mão dir. uma corda. 
Touro com a perna esq. dobrada e o focinho junto ao chão, a ponto de ser derrotado. À esq. 
um bastão nodoso sobre o qual é apoiado um manto. Ao fundo, folhagens com grandes 
frutos arredondados. Adição de branco para detalhes: frutos, chifres e genitais do animal; 
vermelho para a corda do herói. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por 
pontos ligados em zigzag, limitados acima por uma linha e, abaixo, por duas. No pescoço, 
raios em direção à boca; na base do pescoço, lingüetas. No ombro, sistema de cinco 
palmetas dentro de semi-círculos. 
Referências bibliográficas: Heydemann, H. Griechische Vasenbilder. Berlin: T.C.F. 
Enslin, 1870:5, pr. 5.4; ABL 210.104; Vasenlisten³ 253, n. 24; CVA Nápoles V - Raccolta 
Cumana, pr. 60, 1-3; De Caro, S. Ercole. L’eroe, il mito. Milano: Biblioteca di via Senato, 
2001:43. n. 18 
Comentário: Esquema figurativo comum para Héracles e Teseu. Interpreta-se a 
personagem como Teseu por tratar-se de figura imberbe embora o bastão na extrema esq. 
remeta à clava de Héracles. 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Mus. Arq. Reg. R 148 
Dimensões: alt.: 29,5 cm; diam. boca: 7 cm; diam. pé: 8,5 cm 
Estado de conservação: integrado em algumas pequenas partes do corpo; incrustrações 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., Nereide voltada para o centro da cena; ao centro, Peleu inclinado para 
frente, em ato de agarrar com os dois braços Tétis, que se move para dir. A deusa veste 
quíton e himátion e tem uma faixa no cabelo. Fecha a cena outra Nereide movimentando-se 
para a dir., com a cabeça voltada para trás. No fundo, folhagem com cachos de uvas 
estilizados. Um muro fecha a cena, à esq. Incisões detalhando as roupas e faixas das 
personagens. Adição de vermelho para a faixa dos cabelos de Peleu. Sobre a cena, faixa 
decorativa formada por pontos em zig-zag. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, cinco 
palmetas e pontos negros. No pé, grafite. 
Referências bibliográficas: CVA Agrigento 2, pr. 56. 4-5; pr. 47. 4 
Cronologia: 510 a.C.  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Calderone 
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Coleção/Número de inventário: Tel Aviv, Museu Ha’aretz MHP 849.58 
Dimensões: alt. máx.: 30, 9 cm; diam. máx.: 12,6 cm 
Estado de conservação: reconstituído de pequenos fragmentos; pescoço recolado 
Forma: grande, cilíndrico arredondado 
Decoração: à esquerda, fig. fem. vestida com curto himátion sobre longo quíton, corre para 
a esq. com a cabeça voltada para a dir.; Peleu ao centro, inclinado, agarra as pernas de 
Tétis, que avança para a dir. com a cabeça voltada para trás. Atrás de Tétis, folhagem com 
dois grandes cachos de uvas pendurados. À dir., fig. fem. com o corpo voltado para a dir. e 
a cabeça virada para a esq. Adição de vermelho para barba, fitas e branco para a pele das 
figuras femininas. Incisões para os detalhes. Sobre o campo figurado, faixa decorativa 
formada  meandros; abaixo, faixa decorativa formada por pontos ligados em zig zag. Na 
base do pescoço, lingüetas; no ombro sistema de cinco palmetas (duas palmetas modernas 
adicionadas ao conjunto) e botões de lótus (o da esq. é original, mas o da dir. foi 
restaurado).  
Referências bibliográficas: Para 216. Descrição baseada nos textos não publicados de 
Michael M. Eisman, Dep. De História, Temple University-Filadélfia  
Proveniência: Tarento, Itália 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Nova York, Christie’s 10.12.2004 (ex - Coll. Of Mr. And 

Mrs. Jonathan P. Rose) 

Dimensões: alt.: 33,6 cm; diam.: 14 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., estrutura rochosa. Três carneiros carregando três homens sob o ventre, 

em direção à dir. Interpreta-se o homem da dir. como Odisseu escapando da caverna de 

Polifemo. Adição de branco para detalhes nos frutos, chifres dos animais. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por meandros, limitados abaixo por duas linhas negras. 

Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas. 

Referências bibliográficas: Buitron, D. et all (eds). The Odyssey and Ancient Art. An 

Epic in word and image. The Edith C. Blum Art Institute, NY: 1992:69, fig. 16; Christie, 

Manson and Woods, Sale Catalogue. NY, 10.12.2004, 115, n. 458 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Buitron 
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Coleção/Número de inventário: Copenhague, Museu Nacional, 13788  

Dimensões: alt.: 27,3 cm 

Estado de conservação: bem conservado; pequena lasca na borda da boca e no campo 

decorado 

Forma: cilíndrido arredondado 

Decoração: à esq., caverna, indicada por uma rocha; dois grandes carneiros dirigem-se para 

a dir., cada um com um homem preso ao ventre por cordas pintadas em vermelho. O 

homem preso ao carneiro da esq. tem sua face voltada para cima; o primeiro fugitivo, 

interpretado como Odisseu, olha para frente e brande sua espada. Ao fundo, grande árvore 

com frutos arredondados. Adição de vermelho para retoques na barba do herói e para faixa 

em volta de seus cabelos. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por folhas 

duplas; abaixo, faixa decorativa formada por pontos ligados em zig-zag. Na base do 

pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 209.76; CVA Copenhagen 8, pr. 329.1; Touchefeu-

Meynier, O. Thèmes Odysséens dans l’Art Antique. Paris, 1968:48, n. 115; Lund, J. the 

collection of Near Eastern and Classical antiquities. Greeks, Etruscans and Romans. Guides 

to the National Museum. Copenhagen: The Nat. Museum, 1995:103, fig.2; LIMC VI.1, 

Odysseus, n. 110; LIMC VI.2,pr. 629; Ktema 15, 1990 pr. 1.1.; Haspels Add, 2006:23, 

209.76 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico B543 

Dimensões: alt.: 31,5 cm; diam.: 12 cm 

Estado de conservação: recomposto de fragmentos; verniz muito gasto 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Automedonte guiando o carro de Aquiles, puxado por dois cavalos; um cão sob 

eles. Atrás dos animais, grande estrutura em forma de ônfalo, com uma pequena figura 

armada sobre ela. Adição de branco para a roupa e para a estrutura. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por meandros limitados acima por linha horizontal e, 

abaixo, por duas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e 

botões. 

Referências bibliográficas: JHS 1898:284; BM Cat. Vases II, p. 255; ABL 208:60; Pfeifer 

1989:76, K31; LIMC III.1, Automedon, p.59, n. 16; LIMC III.2, pr.54; Tà Attiká 2003:269 – 

D51; Vasenlisten³ 346, n.14; Stahler, K. Grab und Psyche des Patroklos. Ein 

schwarzfiguriges Vasenbild. Münster i. W. Bonn: Habelt in Kommission, 1967: 68.8  

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Northamptonshire, Oundle School Col., 18 

Dimensões: alt. max.: 14 cm; diam.: 8,8 cm 

Estado de conservação: inteiro; parte da decoração repintada; pé restaurado 

Forma: enócoa tipo II, boca trilobada 

Decoração: auriga vestido com longa túnica, segura duas longas varas e as rédeas,  conduz 

uma quadriga puxada por quatro cavalos alados, que têm as patas dianteiras elevadas, em 

corrida. Abaixo dos animais, um grande vaso. Enquadrando a cena, ramos de flores, que 

convergem para a cena; as flores tocam as costas do auriga e aparecem por trás da roda, à 

esq., à dir., tocam os focinhos dos animais. Adição de branco para a faixa do cabelo do 

auriga. Sobre o campo figurado, no ombro, faixa decorativa formada por lingüetas 

enquadradas. Na base do pescoço, faixa decorativa formada por seqüências de ovas com 

pontos entre elas. Abaixo do campo figurado, outra faixa decorativa formada por ovas e 

pontos. 

Referências bibliográficas: ABL 214.195; Arafat, K. W. Antiquities in Oundle School. 

Reprinted from Archaeological Reports, 52 (2005-2006). Suppl. JHS, 2006: 125-127, n. 18. 

Cronologia: 490-475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 


