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Coleção/Número de inventário: Gela, Museu Arqueológico 36086 

Dimensões: alt.: 31,6 cm; diam.: 11,9 cm; diam. boca: 7,3 cm; diam. pé: 9,3 

Estado de conservação: vaso inteiro; verniz gasto e arranhado 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: a cena se passa num ateliê ceramista, com seis personagens, pontuando dois 

momentos da produção: o trabalho com a argila e a queima do vaso. A partir da esq., um 

homem sentado, homem segurando bastão, homem com aríbalo e homem inclinando-se em 

direção ao forno com um vaso (pito) dentro. Esponjas e roupas penduradas na parede. 

Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por folhas de hera. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: Koiná  p.308, fig. 1; AA 2, 2002:46, figs. 1, 2 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por De Miro 
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Coleção/Número de inventário: Boston, Museum of Fine Arts 99.526 

Dimensões: alt.: 24,6 cm; diam. máx.: 9,4 cm 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Cena de comércio. Três personagens masculinos barbados e coroados, sentados 

em diphroi; todos em perfil e voltados para dir.: o primeiro, segura um objeto na mão dir, 

estendida; o segundo segura bastão na mão dir., elevada em direção ao último personagem, 

que volta sua cabeça para trás, em direção ao personagem anterior e mantém sua mão dir. 

estendida. Coluna dórica na extrema dir. Seis lécitos pendurados na parede, na altura das 

cabeças das personagens e quatro grandes vasos no chão (ânforas, duas delas com tampa) 

aos pés das personagens. Faixa decorativa formada por meandros limitados abaixo por 

linha horizontal dupla. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de palmetas. 

Referência bibliográfica: ABL 209.81, pr. 24, 4; AWL, 1975: 18, 92, pr. 17.2, fig. 25c; 

Scheibler, I. 1983. Griechische Töpferkunst Herstellung, Handel und Gebrauch der antiken 

Tongefässe. München: C.H. Beck, 1983:137, 141, fig. 123; Tà Attiká 2003:271, D60; 

Haspels Add, 2006:23, 209.81 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 



 

176 
 
 

 
 

 
Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 24538 
Dimensões: alt.: 32,3 cm; diam.: 11,4 cm 
Estado de conservação: Faltam a alça, partes do ombro e da parede 
Forma: grande, cilindrico arredondado 
Decoração: à esq., fig. vestida e barbada, interpretada como o treinador, aponta bastão em 
direção a um discóbolo; um lançador de dardos aparece em seguida, mas faltam o torso, a 
cabeça e parte do braço esq. No centro, uma figura estática, vestida com longa túnica 
decorada com desenhos geométricos e tinta branca, um auletés. Fecha a cena um par de 
personagens: fig. vestida com bastão, e o discóbolo. Inscrições ao fundo: na frente do 
treinador à esq: “L�NN”; entre os dois primeiros atletas, “IINN”. Adição de vermelho para 
os cabelos e barbas, pontos nas roupas do auletés e do segundo treinador; linha na junção 
do corpo e do pescoço; duas linhas horizontais abaixo do campo figurado. Adição de 
branco em detalhes dos dískoi e da roupa do auletés. Sobre o campo figurado, faixa 
decorativa formada por meandros. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de 
cinco palmetas e dois botões de lótus. 
Referências bibliográficas: Para 216; Beazley Add 119; BABesch 49, 1974: 151, fig. 63; 
Agora XXIII, 1986: 213, pr.80 
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia                                                        
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Número de inventário: Delos, Mus. Arq., Heraion B 6.133 
Dimensões: alt.: 24,8 cm; diam.: 8,5 cm 
Estado de conservação: vários fragmentos recolados; superfície danificada, verniz gasto, 
sobretudo à extrema esq. do campo figurado 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: cena de palestra. À esq., dois homens nus, um segurando halteres, outro 
segurando dardo; entre eles, disco; no centro, auletés barbudo, vestido com túnica longa; à 
dir., três homens nus se exercitam (na extrema esq., cena de luta?). Retoques vermelhos e 
detalhes feitos com incisões. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos 
ligados em zigzag horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três 
palmetas e botões de lótus. Pintura negra sobre engobo branco. 
Referências bibliográficas: Dugas, Ch. Dugas, Délos X. Exploration archéologique de 
Délos faite par l'École française d'Athènes. Fasc. 10, Les Vases de l'Heraion. Paris: E. de 
Boccard, 1928:571, pr. 41; ABL 210.98; Hadjidakis, P.J. Delos. Athens: Latsis group, 2003: 
356, n. 690; Haspels Add, 2006:24, 210.998 
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: Palermo, Col. Mormino 15 
Dimensões: alt.: 23 cm; diam.: 9,2 cm  
Estado de conservação: grande lacuna sobre o campo figurado 
Forma: cilíndrico arredondado 
Descrição: à esq., fig. masc. segura dois dardos com a mão dir. e eleva a dir. em direção à 
fig. masc. que joga dardo; ao centro, auletés, vestido com longa xystis. À dir., grande 
lacuna na decoração: só podem ser observadas duas pernas de uma fig. masc. e torso e 
pernas de fig masc. agachada, segurando dois dardos. Adição de vermelho para detalhes na 
decoração. Letras ao fundo. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos 
ligados em zigzag. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas.  
Referências Bibliográficas: CVA Palermo  Mormino 1, pr. (2233) 3, 1-3; Banco di Sicilia, 
Palermo, 1992: 93, D57 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por De la Genière 
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Coleção/Número de inventário: Roma, Mus. Nac. Etrusco de Villa Giulia, 20915 

Estado de conservação: restaurada de diversos fragmentos; reconstituída na parte posterior 

Forma: olpa; boca arredondada, alça em fita  

Decoração: Cena de palestra: acima, à esq., aríbalo e esponja; pequeno personagem nu 

agachado, virado para a dir., segurando dois dardos; lançador de dardos nu, voltado para a 

esq.; auletés virado para a dir.; pequeno personagem nu agachado, coroado, segurando 

dardos com a mão esq. estendida para cima. Fecha a cena outra figura masculina nua em 

pé, segurando dardos com a mão dir., com a mão esq. elevada e voltado para a dir. Ao 

fundo, letras (NENO). Detalhes em vermelho para barbas,  fitas e coroa na cabeça dos 

personagens, detalhes no himation (pontinhos vermelhos); incisões. Na boca, faixa 

decorativa quadriculada. No pescoço, faixa com folhas de hera, segunda faixa decorativa 

formada por cinco palmetas inclinadas e dentro de círculos e, finalmente, duas linhas 

horizontais. Limitando a cena abaixo, faixa de meandros e duas linhas vermelhas 

horizontais. Nas laterais do campo figurado, moldura feita com linhas negras verticais. 

Referências bibliográficas: ABL 215.198; BABesch 49, 1974:152, figs. 64-66; AWG 1977, 

pr. 9.4; Frontisi-Ducroux, 1996:196, fig. 11; Haspels Add, 2006:25, 215.198 

Proveniência: Cervetri, Itália 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Amsterdam, Allard Pierson Museum, APM 3741 

Dimensões: alt.: 29 cm; diam. máx.: 11,4 cm 

Estado de conservação: inteiro; verniz gasto no pé, alça e pelo corpo 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: à dir., treinador vestido com himátion, mão esq. esticada e bastão na mão dir.; 

lançador de dardo movendo-se para a esq., segura o dardo com a mão dir.; auletés virado 

para a dir., coroado com folhas, veste longo quíton sem mangas decorado com diferentes 

cores; ao seu lado, três lanças no solo, servindo de limite para o lançador de disco, 

posicionado à esq. em frente a um banco com tecidos em cima; coluna dórica na extrema 

esq. Adição de branco para detalhes na roupa do auletés, disco e roupa do treinador. Sobre 

o campo figurado, faixa decorativa formada por folhas de hera estilizadas, entre linhas; 

abaixo do campo, linha negra limitando o solo e duas linhas vermelhas. Na base do 

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

Referências bibliográficas: ABL 209.77; Ars Antigua, Auktion II, mai. 1960, pg. 55, pr. 

59, fig. 148; Para 216; BABesch 49, 1974:156, fig.1, 2, 5, 15-18; Vanhove, D. Le Sport 

dans la Grèce Antique, du jeu à la competition. 23 janvier-19 avril 1992. Bruxelles: Palais 

des Beaux-arts, 1992: 280; Meded 75-76, 1999:12, fig.24; Haspels Add, 2006:23, 209.77 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 21858 

Dimensões: alt.: 24 cm; diam.: 7,6 cm 

Estado de conservação: verniz e engobo bastante danificados; pé recomposto 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Fig. masc. vestida com himátion parcialmente preservada; fig. masc. nua com 

lanças; auletés; figura masc. nua, segurando disco; vestes. Sem faixa decorativa sobre o 

campo figurado, apenas linha negra horizontal. Resquícios de engobo branco. Na base do 

pescoço, linha horizontal e sombra de lingüetas (verniz totalmente desaparecido); no 

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

Referências bibliográficas: Orsi, P. Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale 

Accademia dei Lincei 17, 1906:359, fig. 263; ABL 210:99; Tà Attiká p. 272; fig. D66; 

Haspels Add, 2006:24, 210.99 

Proveniência: Predio Salerno, sep. 2, Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Paris, Museu do Louvre F 162 

Estado de conservação: incompleto, sem a boca e alça 

Dimensões: alt. Max.: 18,1 cm; diam. pança: 12,1 cm 

Forma: enócoa tipo I, boca trilobada 

Decoração: à esq., dois atletas nus lutando; ao centro, figura masculina barbada,vestida 

com quíton e himátion, segurando bastão, virado para dir.. Na dir., mais dois atletas nus 

lutando. Entre o primeiro par de atletas e a figura vestida, vestes suspensas. Ao fundo, 

galhos com frutos estilizados. Sobre o campo figurado, linha vermelha horizontal, lingüetas 

enquadradas. No limite inferior do campo figurado, faixa de meandros, duas linhas 

vermelhas horizontais. Abaixo da alça, três palmetas, das quais partem quatro linhas com 

palmetas em direção à cena. Verniz muito brilhante, incisões bastante fortes para detalhes 

da musculatura e vestes da figura central. 

Referência bibliográfica: ABL 214.183, pr. 25,7; AWG 1977:71, n.25, pr. 9,4. 

Proveniência: Itália 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels; atribuído ao P. de Edimburgo por Haspels 

Sistematização: atribuído ao P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Número de inventário: Nova York, Metropolitan Museum 06.1021.70 

Forma: enócoa “tipo especial”; corpo arredondado, boca trilobada 

Decoração: Cena de armamento: personagens masculinos ao redor de carro e cavalos. 

Adição de vermelho para barbas, crinas e caudas; branco para a vestimenta do personagem 

central. Iniciando-se na base do pescoço e avançando para o ombro, lingüetas enquadradas; 

no ombro, série de palmetas limitadas acima e abaixo por linha horizontal; pequenos pontos 

negros entre elas. No pescoço, faixa de suásticas e quadrados decorados com pontos.  

Referência bibliográfica: ABL 214.180, Pr. 25, 5; Tà Attiká 193, fig. 1; Haspels Add, 

2006:25, 214.180 

Proveniência: Delfos, Grécia 

Cronologia: 510-500 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela e ao P. de Edimburgo por Haspels 

Sistematização: atribuído ao P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Ruvo, Museu Jatta, 1594 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: enócoa tipo I 

Decoração: figura masculina vestida montada em carro guiado por cavalo; figura masc. 

central, dirigindo-se para dir com a mão esq. elevada; lança. Figura masculina vestida atrás 

de dois cavalos. Letras esparsas no campo decorado. Na base do ombro, lingüetas 

contornadas. Pintura negra sobre fundo branco. 

Referências bibliográficas: ABV, 474.21; Andreassi, G. Jatta di Ruvo, la famiglia, la 

collezione, il Museo Nazionale. Bari: M. Adda, 1996:121 

Proveniência: Ruvo, Itália 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional 18569 (ex-Col. Empedokles) 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: fig. masc. dirige-se para dir. carregando duas lanças; cavalo; fig. masc. 

segurando arreios de dois cavalos presos a um carro; segunda fig. masc. carregando duas 

lanças. Atrás dos cavalos, fig. masc. estática, vestida com longo manto. Na frente dos 

animais, fig. masc. nua. Adição de vermelho para as barbas das duas figs. que seguram as 

lanças. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por meandros limitados acima 

por uma linha e, abaixo, por duas. No limite do pescoço, linha vermelha e lingüetas 

enquadradas; no ombro, sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL, 206:4 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Nova York, Christie’s 2006 

Dimensões: 32,1 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Fig. masc. barbada montando em carro, segurando os arreios de dois cavalos. 

Fig. masc. barbada, com mão esq. elevada, carregando duas lanças, move-se para dir. Fig. 

masc. barbada e vestida com longo manto, atrás dos dois cavalos da frente. De frente para 

os animais, fig. masc. nua. Fecha a cena, coluna dórica. Adição de vermelho para detalhes: 

barbas, roupas, arreios, roda do carro; branco já desaparecido para detalhes nos animais. 

Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontinhos limitados acima por uma 

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

de três largas palmetas e botões de lótus. Grafite no pé. 

Referências bibliográficas: Kunstwerke der Antike Privatsammlungen und anderer Besitz 

Griechische, Etruskische, Römische und Aegyptische Kunstwerke. Basel, 2002:232; 

Christie’s New York, 16.06.2006, p. 81, fig. 106 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Cahn 
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Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Nac. Paolo Orsi 2358 

Estado de conservação: superfície um pouco danificada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: fig. masc. de frente para um carro, segurando arreios dos cavalos; fig. masc. 

com mão esq. elevada, carregando duas lanças, dirigindo-se para dir. Atrás do par de 

cavalos do carro, figura masc. vestida com longo manto. De frente para os cavalos, fig. 

masc. nua. Faixa decorativa formada por suásticas e quadrados decorados, limitados 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. 

Referência bibliográfica: ABL 208. 63, pr. 24, 2a-b 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Giessen, Justus-Liebig Universitat, 103 

Dimensões: alt.: 31,2 cm; diam. máx.: 11,9 cm 

Estado de conservação: composto de vários fragmentos, quase completo; lacunas na 

decoração 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Carro puxado por dois burros. No carro estão sentadas duas mulheres, uma de 

costas para a outra. Entre o carro e os animais, um homem voltado para a primeira mulher. 

Ao fundo, folhagem e palmeira. Retoques em vermelho para alguns detalhes nos animais e 

detalhes em branco para a pele das personagens femininas. Acima do campo figurado, faixa 

decorativa formada por pontos ligados em zigzag, limitados por linhas; abaixo da cena, 

faixa de meandros limitados por linhas acima e abaixo. Na base do pescoço, lingüetas; no 

ombro, sistema de cinco palmetas com pontos entre elas. 

Referências bibliográficas: Para 216; CVA Giessen 1, pr. 21.1-5, Beilage 3.2; Haspels 

Add, 2006:27 

Cronologia: 500 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Dinamarca, Thorvaldsens H553 
Dimensões: alt.: 28,4; diam. máx.: 11,4 cm 
Estado de conservação: alça quebrada; algumas abrasões no verniz, restauros modernos 
Forma: grande, cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., fig. masc. sobre carro, segurando arreios e lança. Atrás dos cavalos, 
guerreiro armado, com elmo, escudo e duas lanças. Em frente aos cavalos, cão. Fecha a 
cena uma coluna dórica. Adição de vermelho para barba, faixa e detalhes na vestimenta do 
auriga, escudo e faixa do guerreiro, crina dos cavalos. Faixas decorativas formadas por 
pontinhos ligados em zigzag, enquadrando a cena acima e abaixo. Na base do pescoço, 
linha vermelha, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas com pontos entre elas. 
Referências bibliográficas: Gerhard, E. F. W. Auserlesene griechische vasenbilder, 
hauptsächlich etruskischen Fundorts. Berlin: G. Reimer , 1840-58  IV: pr. 254-255, 4-
5;CVA Dinamarca, Thorvaldsens 1, pr.52, 43 
Proveniência: Itália 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído como “conectado ao P. de Gela” por Melander 
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 24105 
Dimensões: alt. 33cm, diam. 12,7 cm. 
Estado de conservação: inteiro, com lacunas; restaurado e pintado 
Forma: grande, cilíndrico arredondado 
Decoração: Fig. masc. usando coroa e himátion monta em carro puxado por cavalos, 
acompanhado por cão. À dir., coluna dórica. Adição de vermelho para as duas linhas abaixo 
da cena; branco: coroa; pontos na roupa; detalhes no arreio e na barriga do cachorro. Na 
base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus.  
Referências bibliográficas: Agora XXIII, 1986:212, 870, pr. 79; ABV  715; Para 214; 
Hesperia 55, 1986: 36 - 101, fig. 25, pr. 10; 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 Talcott 
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Coleção/Número de inventário: Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, B 31 (169?) 

Dimensões: alt.: 26 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: olpa; boca chata e alça baixa 

Decoração: Homem montado em quadriga; cervo na frente dos cavalos. Adição de 

vermelho para detalhes da cauda dos cavalos, barba e faixa do cabelo do auriga. Na boca do 

vaso, faixa decorativa quadriculada; no pescoço, faixa de meandros limitados por um traço 

acima e dois abaixo; segunda faixa decorativa formada por palmetas limitadas por dois 

traços abaixo. Linha vermelha limitando a cena, abaixo. Grafite no pé. Pintura negra sobre 

fundo branco. 

Referências bibliográficas: ABL 215.201;  ABV 473; CVA Karlsruhe 1, 18, pr. 10.1 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Dunedin, Museu Otago E 48.252 

Dimensões: alt.: 24,8 cm; diam. 9,4 cm 

Estado de conservação: intacto; pé recolado; superfície consideravelmente danificada 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Homem montado em carro guiado por quatro cavalos. Folhagens ao fundo. 

Adição de vermelho para detalhes da barba e dos cabelos do homem, na decoração de seu 

manto e do carro. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em 

zigzag. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas com botões de 

lótus de cada lado da alça. 

Referências bibliográficas: ABV 474, 11; Beazley Add. 119; CVA New Zealand 1, pr. 22, 

3-5 

Cronologia: 500-475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Coleção Banco da Sicília 2622 
Dimensões: alt.: 17,3 cm; diam.: 7,8 cm 
Estado de conservação: fragmentário; falta parte superior do vaso; vários fragmentos 
recolados 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: Da cena, restam a cabeça de dois cavalos e as pernas anteriores dos quatro 
animais que compunham a quadriga. Fecha a cena uma coluna dórica. Faixa decorativa 
formada por pontinhos em zigzag limitados acima por uma linha e abaixo por duas. São 
característicos do pintor de Gela os olhos e a crina dos cavalos. 
Referências bibliográficas: Banco di Sicilia, 94, D58 
Comentário: comparanda: para os cavalos, Ágora P 24105 (188); Delos, Heraion B6128 
(071) 
Proveniência: Selinunte, Sicília 
Cronologia: 510 a.C.  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por De la Genière 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico 1836.2-24.129 (B582) 

Dimensões: alt.: 29 cm; diam.: 12 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Corrida de quadrigas: duas figuras masculinas guiando carros puxados por 

quatro cavalos, vestidos com longas túnicas brancas, o primeiro com cinto vermelho. Os 

dois com faixas vermelhas na cabeça. Incisões fortes para detalhes da decoração. Adição de 

vermelho para barbas e faixas, crinas e caudas dos animais e detalhes nos carros. Sobre o 

campo figurado, faixa decorativa formada por suásticas duplas. Abaixo do campo figurado, 

faixa decorativa formada por setas para a esq., cortadas por uma linha horizontal, limitadas 

acima por duas linhas horizontais irregulares. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, 

sistema de cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: BM Cat. Vases II, p. 262; ABL, 206.6 

Proveniência: Sicilia 

Cronologia: 500-475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Cambridge, Museu Fitzwilliam G. 75 (GR 52,1864) 

Dimensões: alt.: 31 cm 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Cena de corrida. Adição de vermelho para barbas e roupas dos aurigas, crinas, 

caudas e coleiras dos cavalos; branco para a vestimenta dos aurigas. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag; abaixo, faixa decorativa 

formada por meandros. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 

palmetas.  

Referências bibliográficas: ABL 106, 7; CVA Cambridge 1, pr. 22, 27; Haspels Add, 

2006:22, 296.7 

Cronologia: 500-475 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Adria, Mus. Arq. Nacional 22803 (Bocchi A.a.5) 

Dimensões: 2,5 cm x 3,3 cm 

Estado de conservação: fragmento de ombro 

Forma: lécito 

Decoração: Abaixo de uma série de pontos à base do pescoço, resta uma mão que segura 

rédea, o dorso de um cavalo, o arreio e parte de um bastão. Dedos detalhados com 

inscisões. Inscrição pintada (NON). Pintura negra sobre engobo branco. 

Referências bibliográficas: CVA Adria 2, pr. 50, fig. 6 

Comentário: “La lettere sono simili a quelle caratteristiche del Pittore di Gela (cf. Haspels 

80, pr. 24 2c; Hemelrijk figs. 63, 65-66). Tuttavia la spalla com decorazione figurata e 

lettere trova confronto anche nella produzione del Pittore di Bodowin (v. Kurtz 111, pr. 67 

4b)” (Bonomi, S. CVA, p. 55). 

Proveniência: Adria, Itália 

Cronologia: 480 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bonomi 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Polônia, Mus. de Cracóvia 288 (ant. 1242) 

Dimensões: alt.: 31 cm; diam.: 12,5 cm 

Estado de conservação: composto de diversos fragmentos 

Forma: cilíndrico arredondado 

Descrição: o cortejo composto por dois cavaleiros e um serviçal a pé, acompanhado por 

dois cães, sai de um edifício à esq. indicado por uma coluna dórica. Os três homens usam 

chapéu e levam um par de lanças. Os cavaleiros montados estão vestidos com mantos 

trácios, decorados com detalhes brancos e carregam em suas costas um escudo redondo, 

decorado com discos brancos; serviçal nu, com a chlamys sobre os ombros. Sobre o campo 

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

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

Referências bibliográficas: ABL 207.47; CVA Cracow, pr. 7. 6a-b; Schnapp A. Le 

chasseur et la cité. Chasse et érotique en Grèce ancienne. Paris: Albin Michel, 1997:245, 

495, fig. 171; Haspels Add, 2006:22, 207.47 

Comentário: Bulas (in CVA Cracow) diz que a personagem nua no meio da cena leva "um 

objeto indeterminado na mão esquerda - fruta?". Esta é uma das maneiras mais simples que 

o Pintor utiliza para desenhar as mãos, em forma de folha. Parece que a personagem 

carrega algo, mas pode ser simplesmente a sua mão. Schnapp diz que a personagem está em 

'gesto de saudação' (1997:245). 

Cronologia: 500-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Nova York, Sotheby’s, 2004, 8 

Dimensões: alt: 30 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Guerreiro montado em cavalo, levando duas lanças, dirige-se para dir.; 

segundo guerreiro a pé, carregando duas lanças; terceiro guerreiro montado levando duas 

lanças e escudo. Fecha a cena, coluna. Adição de vermelho para barba da personagem 

central; branco para detalhes nos cavaleiros e nos cavalos. Faixa decorativa formada por 

folhas de hera, separadas por uma linha horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; no 

ombro, sistema de três palmetas.  

Referências bibliográficas: Galerie Günter Puhze, Kunst der Antike, Katalog 17, Freiburg 

im Breisgau, 2003, n. 150; Sotheby’s NY, vol 4, jun. 2004:16, 90,  fig. 8 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi 21156 

Dimensões: alt.: 29 cm; diam.: 10,9 cm 

Estado de conservação: argila e verniz muito danificados 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., parte de capitel de coluna, cavaleiro montado em cavalo (parcialmente 

preservados), carrega duas lanças; segundo cavaleiro montado em cavalo carregando duas 

lanças. Faixa decorativa superior formada por pontinhos ligados em zig zag entre duas 

linhas duplas horizontais. Na base do pescoço, linha vermelha parcialmente preservada e 

lingüetas. Sistema de cinco palmetas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL 206.14; Tà Attiká 2003:265 - D41; Haspels Add, 

2006:22, 206.14 

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: Praga, Museu Nacional, 1668 
Dimensões: alt.: 31,4 cm; diam. máx: 12,3 cm; diam. pé: 8,6 cm 
Estado de conservação: pé recolado, superfície muito danificada, verniz descascado 
Forma: grande, cilíndrico arredondado 
Decoração: Cavaleiro entre dois homens. À esq., homem barbado, vestido com quíton e 
clâmide nos ombros, pétaso, carregando dupla lança, dirige-se para a esq., virando a cabeça 
para a dir. À dir., partes de outro personagem vestido, virado para a dir. Ao centro, 
cavaleiro virado para a dir., cavalo mal conservado (apenas a parte de trás completa). 
Folhagem. Traços de retoques brancos pouco visíveis e incisões para os detalhes. Sobre o 
campo figurado, faixa decorativa formada por pontos em zigzag. Na base do pescoço, 
lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas.  
Referências bibliográficas: CVA Praga MN 1, pr. 41, 7 
Proveniência: Grécia 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Dufková 
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Coleção/Número de inventário: Gela, Mus. Reg. Arq. 12356 

Dimensões: alt.: 32,5 cm 

Estado de conservação: Recomposto de vários fragmentos; restaurado em boa parte da 

cena principal e pé 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., parte figura masc. barbada, segurando lanças; seguem dois guerreiros 

voltados para dir., barbados e vestidos com armaduras, elmo e duas lanças; o guerreiro da 

dir., volta o rosto para esq. Dois cavalos. Acima do campo figurado, faixa decorativa 

formada por meandros, limitados acima por linha e, abaixo, por duas. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas. Letras no campo figurado. 

Referências bibliográficas: Para 215; Orlandini-Adamesteanu. Gela. Scavi e scoperte 

1951-1956.  Fascicolo I. Roma: Accademia nazionale dei Lincei, 1956:368, fig. 12; Tà 

Attiká 2003:265 - D39; Haspels Add, 2006:27 

Proveniência: Capo Soprano, Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico 1863.7-28.352 

Dimensões: alt. máx.: 22,5 cm; diam.: 12 cm 

Estado de conservação: fragmentário; falta toda a parte inferior do vaso 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq. coluna, guerreiro carregando duas lanças, com elmo, cabeça voltada para 

esq., atrás de um cavalo. Ave em vôo entre os cavalos. Segundo cavalo com guerreiro na 

mesma posição que o anterior. Sem faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas uma 

linha horizontal negra. Na base do pescoço, lingüetas; sobre o ombro, sistema de seis 

palmetas.  

Referências bibliográficas: ABL 207.37 

Comentário: um sistema de seis palmetas é completamente atípico; Haspels coloca este 

vaso na divisão IIa - cinco palmetas e dois botões. Mas não há dois botões, e sim uma 

pequena palmeta ao lado da alça. Aparentemente houve um problema de espaço e o artista 

inclui uma pequena palmeta no lugar onde é mais comum ter um botão.  

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 371 (96BIS) 

Dimensões: alt. máx. 26,7 cm; diam.: 13,1 cm 

Estado de conservação: vaso completo, reconstituído de vários fragmentos; parte do pé 

recolado; grosseiramente restaurado. Pintura muito descamada, algumas vezes repintada, 

apagada na parte superior da pança e na parte inferior da área decorada 

Forma: olpa; boca chata, alça baixa 

Decoração: Dois guerreiros, o primeiro caminhando ao lado de um cavalo, outro atrás; 

estão armados com lanças e possuem elmos. Na frente deles, um cão. A crina e a cauda do 

cavalo são detalhadas em vermelho. O cão tem em seu pescoço uma coleira vermelha; o 

ventre é manchado de vermelho. Na boca do vaso, faixa decorativa quadriculada. No 

pescoço, faixa decorativa formada por série de botões de lótus pontudos virados para baixo; 

segunda faixa decorativa formada por série contínua de suásticas. Abaixo do campo 

figurado, faixa decorativa formada por folhas duplas, decorados com pontos, entre linhas 

negras horizontais. Duas linhas vermelhas contornam o vaso. 

Referências bibliográficas: ABL 215.199; Fournier-Christol, 1990, prs. 28, 35, n. 46; 

Haspels Add, 2006:25, 215.199 

Cronologia: 510-505 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico, Colossus 86 GR 2000.11-1.13 
Dimensões: diam. máx.: 10 cm; alt. máx. do campo figurado: 10 cm 
Estado de conservação: fragmentos preservados do pescoço, alça, ombro e corpo 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: no centro da cena, fig. masc. dirige-se para dir. e volta rosto para esq, levando 
duas lanças; partes de um cavalo (pescoço e pernas). À esq. e à dir. do grupo central, duas 
figuras fragmentárias: à esq. fig. masc., à dir., parte da cabeça de fig. provavelmente masc. 
Ao fundo, possíveis letras. Não há faixa decorativa sobre o campo figurado, apenas linha 
horizontal negra. Na base do pescoço, linha vermelha e lingüetas; no ombro sistema de três 
palmetas e botões de lótus. 
Referências bibliográficas: CVA Great Britain 20, British Museum 10; pr. 13 
Cronologia: 510-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Woodford 
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Coleção/Número de inventário: Universidade de Yale, 115 

Dimensões: alt.: 14, 4 cm 

Estado de conservação: boca e pescoço reparados 

Forma: lécito 

Decoração: três cavalos guiados por três homens vestidos, usando pétasos brancos; cada 

um carrega duas lanças. O cavalo do meio é branco, com duas grandes manchas escuras no 

corpo e detalhes em vermelho na crina e na cauda; os outros dois cavalos são negros, com 

detalhes em vermelho na crina e na cauda. No campo, letras esparsas. Acima do campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos em zigzag, limitados acima e abaixo por 

duas linhas horizontais. Divisão IIa: cinco palmetas e dois botões. 

Referências bibliográficas: Baur, P.V.C. Catalogue of the Rebecca Darlington Stoddard 

Collection of Greek and Italian Vases in Yale Univ. Yale Univ. Press, 1922:78-9, n. 115, 

pr.2; ABL, 206.12 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Nacional de Spina 202 

Dimensões: alt. máx.: 15,2 cm; diam. máx.: 9,5 cm; diam. pé: 6,3 cm 

Estado de conservação: vaso recomposto de quatro fragmentos, boca lascada 

Forma: enócoa tipo II 

Decoração: Dois homens barbados avançam para a dir. conduzindo dois cavalos; carregam 

duas lanças cada um. No pescoço, faixa decorativa formada por duas filas de pontos 

limitados por duas linhas horizontais. Entre o pescoço e o ombro, linha vermelha. No 

ombro, acima do campo figurado, lingüetas; ao lado da alça, duas flores de lótus 

convergem para a cena. Verniz negro interno e externo na boca, alça, parte superior do 

pescoço, zona inferior do corpo e pé. 

Referências bibliográficas: ABV, 1956:474, 20; CVA Ferrara II, pr. 6, 1-2,5 

Comentário: comparanda: para estilo dos animais, olpa Louvre F322 (153) 

Proveniência: Valle Trebba, tumba 737. 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 21850 

Dimensões: diam.: 23 cm; diam.: 8 cm 

Estado de conservação: inteiro, verniz gasto na parte inferior do vaso 

Forma: cilíndrico alongado  

Decoração: à esq., coluna; fig. masculina portando lança dupla, atrás de cavalo; segunda 

fig. masc. portando duas lanças, atrás do cavalo. Adição de vermelho para a crina e cauda 

dos animais e barba das figs. masc. Branco já desaparecido para chapéu da segunda fig. 

Sem faixa decorativa superior, apenas uma linha horizontal negra. Na base do pescoço 

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

Referências bibliográficas: ABL, 208:72; Tà Attiká, 2003: 270 – D58 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Adria, Mus. Arq. Nacional 22783 (Col. Bocchi A1166) 

Dimensões: 2,2 cm x 7,8 cm 

Estado de conservação: fragmento de parede recomposto de dois fragmentos 

Forma: lécito 

Decoração: No ombro, parte de uma palmeta e de uma voluta com o início de outra 

palmeta. Faixa decorativa formada por pontos unidos em zig-zag. Da decoração figurada 

resta o alto lóphos de um elmo, que invade a faixa de pontinhos. Incisões sumárias.  

Referências bibliográficas: CVA Adria 2, pr. 50, 2 

Proveniência: Adria, Itália 

Cronologia: 490-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bonomi 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K. B. Dias 
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Coleção/Número de inventário: Basiléia - Mercado, Munzen und Medaillen A.G., 1956 

Dimensões: alt.: 31,5 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Retorno de caça: dois caçadores com lebres presas em longos bastões, um cão 

entre eles. Caçador com manto nas costas segurando duas lanças e movendo-se em direção 

à coluna da dir. Letras ao fundo, tecidos suspensos na parede. Faixa decorativa formada por 

pontos em zigzag, limitados acima por uma linha e, abaixo, por duas. Na base do pescoço, 

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

Referências bibliográficas: ABV 700, Addendum pp. 473-75, 16 bis; Para 215; Beazley 

Add 119; Kunstw. Der Antike: Munzen und Medaillen, Basel, catalogue 16, 1956, pr. 

27.109; RA 1, 1982:60, fig. 2; Schnapp A. Le chasseur et la cité chasse et érotique en Grèce 

ancienne. Paris: Albin Michel, 1997::245, n. 172; Haspels Add, 2006:26, 700.16bis 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Nova York, Christie’s 1998 
Dimensões: alt: 33 cm 
Estado de conservação: inteiro 
Forma: grande, cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., fig. masc. vestida com manto, apoiado em bastão, segura objeto com a 
mão esq. e estende a mão dir. em direção a jovem nu, que se volta para ele. Cena central, 
enquadrada por duas colunas: fig. masc. mais velha nua (erastes) abraçado a jovem nu 
(eromenos). À esq., mesmo esquema da cena à esq.: fig. masc. mais velha estende objeto 
(flor?) e o braço dir. em direção a jovem. Sobre o campo figurado, faixa decorativa  
formada por pontinhos ligados em zigzag. Na base do pescoço, linha vermelha, lingüetas; 
no ombro, sistema de cinco palmetas. Letras espalhadas pelo corpo do vaso, sobre as 
figuras (NONON NNN). 
Referências bibliográficas: Sotheby’s London, 10.jul.1990, p.32, fig.242; Royal Athena 
Gallery, One Thousend of Ancient Greek Vases, n. 41; Christie’s NY, 18.12.1998, p.49, 
fig. 80 
Cronologia: 510-500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 14945 
Dimensões: alt. máx.: 11,9; diam. máx.: 7,1 cm 
Estado de conservação: Faltam a boca, parte superior da alça e parte do corpo 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: À esq., idoso sentado, segurando bastão. Entre colunas, casal se abraça, o 
homem vestido com um manto, a mulher com um quíton e manto, e sákos na cabeça. O 
segundo par está vestido similarmente e cada um segura uma flor, mas a mulher está 
sentada. Adição de vermelho para detalhes: barba do homem à dir., pontos na roupa da 
mulher e no manto do pretendente à esq., linha na junção do pescoço, duas linhas 
horizontais abaixo da cena. Adição de branco para cabelo, barba e fita do idoso, pele da 
mulher. Na cena, algumas inscrições: à dir. da primeira coluna, “NNNI”; à dir. da segunda 
coluna “ΓENI” e entre o segundo casal, “NN”. 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 pendentes de cada lado da alça. 
Referências bibliográficas:  ABV 474.16; Agora XXIII, 1986:212, 871, pr. 79  
Comentário: obs.: vaso não encontrado no Museu da Ágora 
Proveniência: Ágora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500 a.C.  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Kanellopoulos 40 

Dimensões: alt.: 31 cm; diam.: 12 cm 

Estado de conservação: inteiro, algumas abrasões no verniz 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Coluna, fig. masc. vestida, apoiada em bastão, cão e folhagens ao fundo; 

segunda coluna, casal nu, em pé, em ato sexual. Terceira coluna, casal vestido: o homem 

com a mão dir. dobrada e a mulher com o braço direito estendido. Fecha a cena, outra 

coluna. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por meandros limitados acima 

por uma linha horizontal 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: Para 216 

Comentário: comparanda: para tema, Tel Aviv, Ha'Aretz 1105.61 (212) 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Tel Aviv, Museu Ha’artez MHP 1105.61 

Dimensões: alt.: 29,6 cm; diam.: 10 cm 

Estado de conservação: alça restaurada e superfície um pouco danificada 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: à esq., homem com bastão, acompanhado de um cão, avança para a dir.; ao 

centro, homem e mulher abraçados entre duas colunas; à dir., homem idoso apoiado em 

bastão. Todos os homens estão vestidos com himatia e a mulher com quíton e himátion e o 

cabelo em um  sákos. Adição de vermelho para detalhes da decoração (fitas no cabelo dos 

homens, pontos e faixas dos himátia e faixa do sákos). Adição de branco para a pele da 

figura feminina, outros detalhes feitos com incisões. De cada lado da coluna da dir., letras: 

à esq. um “nu” e um “sigma” ou “iota” e à dir. um “nu” e “omicrom”. 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: Para 216; Descrição baseada nos textos não publicados de 

Michael M. Eisman, Dep. De História, Temple University-Filadélfia  

Proveniência: Goia del Colle, sul da Itália 

Cronologia: 510-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Freiburg, Galeria Günter Puhze, 1981, 144 

Dimensões: alt.: 30,3 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: entre duas colunas dóricas, fig. masc. barbada vestida com himátion, apoiado 

em bastão, de frente à fig. masc. jovem, apoiado em bastão. Fig. masc. voltada para esq., 

coluna atrás dele. Faixa decorativa formada por meandros limitados acima por uma linha e, 

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

cinco palmetas. 

Referências bibliográficas: Kunst der Antike, Galerie Günter Puhze, Katalog 1981, p. 15, 

fig. 144 

Cronologia: 510 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi 19857 

Dimensões: alt.: 24,7 cm; diam.: 8,5 cm 

Estado de conservação: inteiro; boca lascada; verniz gasto em algumas partes 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: fig. masc. apoiada em bastão, com objeto na mão esq., estende  braço dir. em 

direção à fig. fem. sentada, que segura com a mão dir. objeto como o do homem. Coluna. 

Casal na mesma posição que o casal anterior. Folhagem e frutos ao fundo. Adição de 

vermelho para barbas, faixa nos cabelos e detalhes das roupas; branco (quase inteiramente 

desaparecido) para a pele das figs. fem. e para os grandes frutos redondos presos nos 

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

entre duas linhas horizontais. Na base do pescoço, linha vermelha; lingüetas; no ombro, 

sistema de três palmetas com botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL, 209:90; Tà Attiká 2003:271- D63 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi 26750 

Dimensões: alt.: 31,1 cm; diam.: 11,9 cm 

Estado de conservação: inteiro, alguns fragmentos recolados; verniz muito brilhante 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: fig. masc. nua por trás de fig. fem.com crotalos na mão esq.; fig. masc. nua 

segurando fig. fem. que toca aulós; fig. masc. nua agarrando fig. fem. que segura crotalos 

com a mão esq. Fecha a cena uma coluna. Branco já desaparecido para a pele das figs. 

fem.; vermelho para a faixa e barba das figs. masc. Sobre o campo figurado, faixa 

decorativa formada por meandros entre linhas horizontais. Na base do pescoço, faixa 

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

Referências bibliográficas: ABL 208.57, pr. 25,1; Tà Attiká 2003:268 - D49; Haspels Add, 

2006:23, 208.57 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Número de inventário: Gela, Mus. Arq., Coleção Navarra 40217  (ant. inv. 40) 

Dimensões: alt.: 30 cm.; diam. boca: 4,8 cm 

Estado de conservação: parte central da primeira figura, hídria sob a construção e ombro do vaso 

parcialmente restaurados e repintados 

Forma: grande, cilíndrico alongado 

Decoração: Personagem masculino barbado, de perfil, vestido com longo himátion, com a perna 

cruzada e o braço sobre o abdome; segue uma figura feminina, com quíton e himátion, avançando 

pela dir., segurando nas mãos uma hídria e apoiando o pé direito num pedestal; segue outra figura 

feminina com quíton e himátion, vindo da dir., levando na cabeça uma hídria e nas mãos dois 

objetos não identificados (crotalos?); uma última figura, com quíton e himátion, prepara-se para 

entrar numa construção onde está uma hídria que recebe a água vertida de uma fonte em forma de 

prótomo de leão, fixada dentro da construção. Adição de vermelho para detalhes nas roupas das 

personagens. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por meandros. Na base do pescoço, 

lingüetas; no ombro, sete palmetas parcialmente conservadas.  

Referências bibliográficas: ABL 207.36; CVA Gela 3 (Itália 54) III, pr. 13, 1-2; pr. 14, 1; pr. 15, 1-

2; Giudice, F. Gela, Museo Archeologico Nazionale di Gela, Collezione Navarra fasc. 3. Roma: 

L'Erma di Bretschneider, 1974:7, prs. 13, 1-2, 14, 1, 15, 1-2.; Panvini, 1998:390, VIII.44; Tà Attiká 

2003:266 - D46; Panvini, 2003:39 I.21; Haspels Add, 2006:22, 207.36 

Proveniência: Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Basiléia, Kunstwerke der Antike 2002, 234 

Dimensões: alt.: 33cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: Fig. masc. com mão esq. elevada segura um objeto, apoiado em bastão, move-

se para dir. A seus pés, cão sentado. Figura fem. inclinada em direção a uma hídria no chão. 

Fonte: três colunas dóricas ligadas; fonte em forma de cabeça de animal (leão à esq./ cervo 

(?) à dir.) Figura fem. voltada para esq., pé esq. elevado, apoiado na base da fonte, hídria no 

solo, água caindo. Fecha a cena fig. masc. voltada para esq., mão dir. elevada, apoiado em 

bastão. Acima do campo figurado, faixa decorativa formada por meandros limitados por 

uma linha acima e duas abaixo. Na base do pescoço linha vermelha e lingüetas; no ombro, 

sistema de três palmetas e botão de lótus.  

Referências bibliográficas: Kunstwerke der Antike, Auktion 4, 12-17 Oktober, 2002, p. 

36, fig. 234. 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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Número de inventário: Atenas, Museu da Ágora P 24106 
Dimensões: alt. 26,5; diam. 10,2 
Estado de conservação: alça restaurada e pintada 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: Homem à dir., aguardando hídria sendo cheia de água. A casa da fonte consiste 
de um degrau, dois pilares suportando uma arquitrave e uma única saída de água, em forma 
de cabeça de pantera. À dir., homem move-se levando seu pote, após tê-lo enchido. À dir. e 
à esq. da cena, colunas dóricas. Folhagens ao fundo. Na base do pescoço, lingüetas; no 
ombro, sistema de três palmetas e botões de lótus pendendo de cada lado da alça. Pintura 
negra sobre fundo branco. 
Referências bibliográficas: Hesperia 24, 1955, pr. 63; ABV 715; Para 214; Agora XXIII, 
1986: 212, 869, pr. 79; Hesperia 55, 1986, p. 36, n. 100, fig. 25, p. 37, fig. 10; Beazley Add. 
119; The Birth of Democracy. An exhibition celebrating the 2500th anniversary of 
democracy at the National Archives, Washington, DC, June 15, 1993-January 2, 1994. 
Athens: American School of Classical studies at Athens, 1993:50, fig. 3.2;  
Proveniência: Agora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Olimpia, Museu Arqueológico K 10877 

Dimensões: alt.: 5,4 cm; diam.: 6,7 cm  

Estado de conservação: dois fragmentos recolados  

Forma: lécito 

Decoração: fig. masc. barbada à esq.; figura fem. vestida com manto, parte de capitel de 

coluna no canto dir. Folhagens com grandes frutos arredondados ao fundo. Adição de 

vermelho para detalhes na vestimenta da segunda figura. Parte da faixa decorativa superior, 

formada por meandros. 

Referências bibliográficas: Kunze-Götte, Erika. Archaische Keramik aus Olympia. 

Olympische Forschungen 28, Berlin: De Gruyter, 2000:242, n. 180, pr. 80 

Comentário: Pela proximidade da cabeça da segunda figura ao pequeno elemento de 

construção, sugerimos que a cena talvez ocorra na fonte, como no lécito Gela 40217 (216). 

Comparanda: o perfil das figuras remete ao estilo do P. de Gela, por ex. 120, 218, 232, etc. 

Proveniência: Elis, Olímpia, Grécia 

Cronologia: 510-475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Burrow 
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Número de inventário: Gela, Mus. Arq., Coleção Navarra 40218 (ex-17) (126/B ant. inv.) 
Dimensões: alt. 32 cm; boca, 7,8 cm 
Forma: grande, cilíndrico arredondado 
Decoração: Cena de komos.À esquerda, dois personagens avançando para dir., o primeiro coberto 
com um himátion, leva um grande cálice à boca. O segundo, vestido como o primeiro, faixa na 
cabeça, toca o aulós. Ocupa o centro da cena, uma construção, com duas colunas ladeando. Em seu 
interior, personagem masculino vestido com himátion, tocando bárbitos; ao seu lado, um cão. Fecha 
a procissão um personagem masculino em himátion, também tocando aulos. Acima do campo 
figurado, faixa decorativa formada por folhas de hera estilizadas. Na base do pescoço, lingüetas; no 
ombro, sistema de cinco palmetas.  
Referências bibliográficas: ABL 206.17; CVA Gela 3 (Itália 54) III, pr. 13, Figs. 3-4; pr. 14, Fig. 2; 
pr. 15, Figs. 3-4; Cerqueira, F.V. Os instrumentos musicais na vida diária da Atenas tardo-arcaica e 
clássica (550-400 a.C.): o testemunho de vasos áticos e de textos antigos. São Paulo, 2001, Vol. 2, 
p. 541, cat. 346; Tà Attiká 2003:265 - D42; Haspels Add, 2006:22 296.17 
Comentário:  “A utilização de uma kýlix, utensílio de banquete e do komos profano, embasa a 
suposição de que se trate de procissão dionisíaca. A hipótese, mesmo que possível, parece ser 
insuficientemente fundamentada, não sendo possível sequer garantir que o cortejo em questão seja 
religioso e não profano. A seriedade, traduzida no passo calmo dos personagens, contrapõe-se ao 
contraste da sonoridade (bárbitos, aulos, krótalon), comum tanto ao komos profano quanto ao 
thíasos dionisíaco” (Cerqueira, 2001: 541) 
Proveniência: Gela, Sicília 
Cronolgoia: 510 a.C.  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi 2287 

Forma:  cilíndrico arredondado 

Decoração: Figura masculina vestida com curto quíton, move-se para esq., levando na mão 

dir. um bastão e na esq. um cântaro.  Na sua frente segue um cão que carrega na boca um 

cesto. Figura masculina no centro tocando aulós; fig. masc. com o corpo para dir. e a 

cabeça voltada para trás, segurando um rito. Coluna dórica. Letras inscritas no campo. 

Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos em zigzag, limitada acima e 

abaixo por duas linhas. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco 

palmetas. Pintura negra sobre fundo branco. 

Referência bibliográfica: ABL 206.10, pr. 24, 2 a-b; pr. 27, 1 

Proveniência: Megara Hyblaea, 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 Cp 10710 

Dimensões: alt. máx.: 26,7 cm; diam.: 13,1 cm 

Estado de conservação: restaurado na porção superior da pança; reconstituído a partir de 

vários fragmentos; grandes lacunas de argila; pintura brilhante; argila recoberta de engobo 

branco; retoques em vermelho 

Forma: olpa 

Decoração: à esq., um homem de boca aberta, com um cão ao seu lado, canta para um 

dançarino que executa um pequeno salto; outro cão está deitado aos seus pés. O músico 

carrega um bárbitos de oito cordas. Na boca do vaso, faixa decorativa quadriculada; no 

pescoço, faixa decorativa formada por série de ramos de hera. Abaixo do campo figurado, 

duas linhas em vermelho. Pintura negra sobre fundo branco. Inscrição no pé. 

Referências bibliográficas: Fournier-Christol, 1990, pr. 29, 35 

Cronologia: 510-505 a.C.  

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Fournier-Christol 
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Coleção/Número de inventário: Tel Aviv, Museu Ha’aretz MHP 1106.61 

Dimensões: alt. máx.: 22,8 cm (provável altura original); diam. máx.: 7,6 cm 

Estado de conservação: o pescoço e a alça, embora em bom estado, não pertencem a este 

vaso; a boca e a parte inferior podem ou não pertencer ao mesmo vaso; superfície 

parcialmente danificada. 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Cena de procissão com um jovem, três mulheres e um jovem em posição 

estática. Os jovens estão nus e as figuras femininas vestem longos quitons cobertos por 

pesados himatia. Não há cores adicionais. Sobre o campo figurado, faixa decorativa 

formada por pontos em zigzag. No ombro, sistema de três palmetas; faltam as lingüetas na 

base do pescoço, provavelmente suprimidas durante a reconstituição do vaso. Pintura negra 

sobre fundo branco. 

Referências bibliográficas: Para 216. Descrição baseada nos textos não publicados de 

Michael M. Eisman, Dep. De História, Temple University-Filadélfia 

Cronologia: 510-490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Arq. Nacional de Spina 198 

Dimensões: alt. máx.: 12,5 cm; diam. máx.: 8,2 cm; diam. pé.: 6,1 cm 

Estado de conservação: vaso inteiro; lascado na boca, corpo e pé 

Forma: enócoa tipo III 

Decoração: Dois homens vestidos com himátions decorados com pontos brancos, com 

faixa nos cabelos, avançam para a dir. tendo na mão esq. um bastão. Entre os dois, um cão 

de perfil, virado para a dir.; ao fundo, pontos vermelhos esparsos. Retoques brancos no cão 

(ventre, pescoço e pequenos pontos na boca), na decoração do himátion e na faixa. 

Retoques vermelhos nas barbas, e na decoração, linha vermelha circular abaixo do campo 

figurado. Sob o pescoço, acima do campo figurado, linha horizontal. Ao lado de cada alça, 

flores de lótus convergindo para a cena. 

Referências bibliográficas: ABV  475, 1; CVA Ferrara II, pr. 8, figs 3,7 

Proveniência: valle Trebba, tumba 274. Ferrara, Itália 

Cronologia: 490 a.C 

Atribuição: atribuído como próximo ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi 21849 

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

Estado de conservação: composto de diversos fragmentos; ombro remoldado 

Forma: cilindrico alongado 

Decoração: fig. masc. reclinada; mesa de alimentos; auletés; segunda fig. masc. reclinada. 

Letras esparsas na cena. Adição de vermelho na decoração das roupas, barba e faixa do 

cabelo. Faixa decorativa superior formada por pontos ligados em zigzag. Na base do 

pescoço, linha vermelha; lingüetas; no ombro,  sistema de três palmetas, apenas a primeira 

inteiramente preservada, e dois botões.  

Referências bibliográficas: ABL, 209:93; Tà Attiká  2003:271 – D65 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Arq. Nacional de Spina 16353 

Dimensões: alt. máx.: 13,5 cm; diam. máx: 8,8 cm; diam. pé: 6,9 cm 

Estado de conservação: fragmentado: faltam boca, pescoço, alça e um fragmento do 

corpo; recomposto de 14 fragmentos, integrado nas lacunas 

Forma: enócoa tipo III 

Decoração: cena de simpósio; homem barbado, vestido com himátion e faixa no cabelo, 

recostado na kliné, de perfil, virado para a esq. Na mão dir. segura um rito e com o braço 

esq. se apóia numa almofada. Em frente à kliné, uma mesa onde se apoiam três objetos 

oblongos (alimentos?). No campo, atrás do homem, folhagem com cachos de uvas 

estilizados. Retoques vermelhos na faixa, barba, decoração do himátion e da almofada, 

linhas horizontais sob o pescoço do vaso e duas outras linhas abaixo do campo figurado. 

Acima do campo figurado, duas linhas horizontais. Ao lado de cada alça, flores de lótus 

convergindo para a cena. 

Referências bibliográficas: CVA Ferrara II, pr. 7, figs. 4,7 

Proveniência: valle Trebba, tumba 253. Ferrara, Itália 

Cronologia: aproximadamente 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Adria, Museu Arq. Nacional I.G.22786 (Bocchi A.b.2) 

Dimensões: alt.: 13 cm; diam máx.: 10,3 cm 

Estado de conservação: fragmentária, falta alça e metade da boca. 

Forma: cóe tipo III, com boca trilobada, largo corpo piriforme e robusto, pé em disco 

Decoração: dois homens barbados e coroados, reclinados, olhando para a esq, apoiados em 

almofadas. Na parede, atrás, duas cestas fixadas com cordões. Os detalhes do desenho são 

feitos em incisões. Nas cestas e nos alimentos, detalhes em branco. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos. Abaixo do campo figurado, linha ondulada 

branca. No pé, grafite com inscrição (“etrusca?” – cf. Bonomi, S. CVA Adria 2).  

Referências bibliográficas: CVA Adria 2, pr. 16, 4 

Comentário: comparanda: para esquema iconográfico e estilo, comparar ao Ferrara 197 

(228) 

Proveniência: Adria, Itália 

Cronologia: 490-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bonomi 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Arq. Nacional de Spina 197 

Dimensões: alt. máx.: 12 cm; diam. máx.: 9,8 cm; diam. pé: 6,3 

Estado de conservação: vaso inteiro, lascado na alça e na boca; superfície arranhada 

Forma: enócoa tipo III 

Decoração: cena de simpósio. Dois homens barbados, com faixa nos cabelos, himátion, 

estão recostados numa kliné. Em frente a kliné, são representados alimentos e objetos, entre 

os quais pode-se reconhecer um cálice. No campo, ao alto, dois cachos de uva estilizados, 

pendurados. Retoques brancos em detalhes (faixas, detalhes das roupas, almofada, klíne); 

retoques vermelhos nas barbas, nas pregas das roupas, uvas, na linha circular sob o 

pescoço. Abaixo do campo figurado, duas linhas vermelhas. No pescoço, faixa decorativa 

formada por ovas entre duas linhas horizontais de onde pendem os cachos de uvas. Ao lado 

de cada alça, flores de lótus convergindo para a cena. 

Referências bibliográficas: Beazley ABV, 474, n.22; CVA Ferrara II, pr. 7, figs. 3,6 

Proveniência: valle Trebba, tumba 253. Ferrara, Itália 

Cronologia: aproximadamente 490 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Ferrara, Museu Arq. Nacional de Spina 194 

Dimensões: alt. máx.: 13 cm; diam. máx.: 8,2; diam. pé: 5,6 cm 

Estado de conservação: lacunas no corpo, lascado na boca; recomposto de sete fragmentos 

Forma: enócoa tipo III 

Decoração: Cena de simpósio. Dois homens barbados recostados na klíne, olhando um para 

o outro; no alto, galho de vinha com folhagem e cacho de uvas. No pescoço, sobre o campo 

figurado, um par de linhas horizontais. Ao lado de cada alça, flores de lótus convergindo 

para a cena. 

Referências bibliográficas: ABV 475, 2; CVA Ferrara II, pr. 8, figs. 4,8; Beazley Add 120; 

Haspels Add, 2006:27, 475.2 

Proveniência: valle Trebba, tumba 748. Ferrara, Itália 

Cronologia: 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: Adria, Museu Arq. Nacional 22457 (Bocchi A128) 

Dimensões: 2,2 cm x 11,3 cm 

Estado de conservação: fragmento de ombro composto de dois fragmentos 

Forma: enócoa 

Decoração: duas cabeças masculinas, talvez no banquete. A fig. da dir. é barbada; parece 

segurar um rito. Entre os dois personagens, folhagem. Detalhes da face feitos com incisões. 

Enquadram a cena duas faixas decorativas verticais, formadas por pontos em zigzag. Sobre 

o campo figurado, lingüetas. 

Referências bibliográficas: CVA Adria 2, pr. 16, 2. 

Comentário: comparanda: para a forma, CVA Ferrara II, pr. 29 2.4; 32, 2.4 (enócoa 

próxima à Classe do Vaticano G49). Para o estilo, sobretudo CVA Ferrara II, pr. 6 1-2; ABL 

78-86; ABV 473-475; Para 214-216  

Proveniência: Adria, Itália 

Cronologia: 490-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bonomi 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Nacional Paolo Orsi 20903 

Dimensões: alt.: 25 cm; alt.: 9,4 cm 

Estado de conservação: recolado e restaurado 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: parte de coluna (capitel), fig. masc. vestida com himation, toca duplo aulós; 

figura masc. enrolada em manto. As duas figs. estão sobre uma plataforma. Coluna. Fig. 

masc. maior que as outras, dirige-se para dir., segura bastão. Coluna. Folhagem ao fundo. 

Adição de vermelho para barba, faixa do cabelo e roupas. Adição de branco para detalhes 

da plataforma e frutos. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por meandros 

entre linhas horizontais. Na base do pescoço, linha vermelha; lingüetas; no ombro, sistema 

de três palmetas largas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: Orsi, P. Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale 

Accademia dei Lincei 17, 1906:67, fig.40; ABL, 208:73; Tà Attiká, 2003:270 -  D59. 

Proveniência: Necropoli del Borgo, sep. B90. Gela, Sicília 

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 19884 

Dimensões: alt.: 30,4 cm; diam.: 10 cm 

Estado de conservação: inteiro, com pequena lacuna logo abaixo do ombro; algumas 

incrustrações 

Forma: cilindrico alongado 

Decoração: fig. masc. idosa sentada, voltada para dir., segura bastão com a mão esq.; fig. 

masc. sentada, voltada para dir., toca lira; fig. masc. com rosto voltado para esq. segura 

bastão com mão esq. Sem faixa decorativa acima, apenas duas linhas horizontais. Na base 

do pescoço, lingüetas. No ombro, sistema de três palmetas largas com botões de lótus.  

Referências bibliográficas: ABL, 208:71; Tà Attiká, 2003:270 - D57 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Glasgow, Col. Burrell 19.95 
Dimensões: alt.: 25 cm; diam. máx: 7,8 cm; diam. pé: 6,7 cm 
Estado de conservação: inteiro 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: Homem barbado, enrolado em himátion, sentado em banco à dir. segura bastão 
com ponta em forma de T. Em frente, um segundo homem barbado dirige-se à dir. apoiado 
em bastão. Sentado, jovem de cabelo curto, usando himation, tocanso um bárbitos. À sua 
frente, virado para a esq., homem barbado, vestindo himation e apoiado em bastão, faz 
gesto com a mão dir. Detalhes em vermelho nas linhas e pontos das roupas, taíniai do 
jovem e nas barbas dos homens mais velhos. Sobre o campo figurado, faixa decorativa 
formada por pontinhos ligados em zigzag, limitados por faixas horizontais. Na base do 
pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas e dois botões de lótus. Verniz negro 
sobre fundo branco. 
Referências bibliográficas: ABV 474, 15; Beazley Add 119; CVA Glasgow Collections, pr. 
22. 10-13; Haspels Add, 2006:26, 474.15 
Cronologia: 510 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Glasgow, Col. Anderson College (K) 1902.73AO 

Dimensões: alt.: 22,4 cm; diam.: 8,6 cm 

Estado de conservação: verniz bastante danificado, lacunas; falta a alça. 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Figura central sentada, segurando lira, entre duas figuras sentadas, voltadas 

para a fig. central. Ramos ao fundo. Adição de vermelho nas roupas, tainai e barbas das 

figuras. Faixa decorativa formada por pontinhos em zigzag, limitados abaixo por linha 

horizontal dupla. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro sistema de cinco palmetas e 

botões de lótus, com pontos entre eles. 

Referências bibliográficas: CVA Glasgow Collections pr. 24:1-4 

Cronologia: 510-490 a.C. 

Atribuição: atribuído como “a comparar ao P. de Gela” por Moignard 

Sistematização: atribuído à oficina do P. de Gela por Carolina K.B.Dias 
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Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu da Agora P 8799 
Dimensões: 3,8 cm  x 4,5 cm 
Estado de conservação: fragmento  
Forma: enócoa 
Decoração: cabeça e mão de um homem barbado, tocando lira; parte da decoração 
acessória: folhagem estilizada com frutos arredondados. No canto esq., parte de faixa 
decorativa vertical, formada por pontos. Sobre a figura, série de oito lingüetas ligadas a 
uma linha horizontal. Pintura negra sobre fundo branco. Verniz brilhante; incisões bem 
marcadas para as cordas da lira. 
Referências bibliográficas: ABV 474.19; Beazley Add. 119; Agora XXIII, pr. 72, n. 772; 
Cerqueira, F.V. Os instrumentos musicais na vida diária da Atenas tardo-arcaica e clássica 
(550-400 a.C.): o testemunho de vasos áticos e de textos antigos. São Paulo, 2001, Vol. 2, 
p. 503, Cat. 219.9 
Proveniência: Ágora, Atenas, Grécia 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Londres, Museu Britânico B 509 

Dimensões: alt. máx.: 16,5 cm 

Estado de conservação: inteiro 

Forma: cóe 

Decoração: No canto esq., auletés coroado e vestido com himátion; dois homens vestidos 

de pássaros se dirigem para a esq. Folhagem ao fundo. Detalhes vermelhos nos penachos 

das cabeças, joelhos e nas barbas das personagens; incisões para detalhes nas roupas. No 

ombro, lingüetas. Emoldurando o campo figurado lateralmente, faixas decorativas verticais 

formadas por pontos em zigzag entre linhas duplas; abaixo, linha dupla vermelha.  

Referências bibliográficas: ABL 214.187; ABV 473; Para 214; IGD 1971, pr. 1, 12; 

Green, J. R. Images of Greek Theatre. Austin: University of Texas Press, 1995:18; 

Hephaistos 15, 1997:63, fig.21; Jean Paul Getty 2, 1985: 103, fig. 11a-c; Bieber, M. 

History of the greek and roman theather. Princeton: New Jersey University, 1961, figs. 76, 

123; Ghiron-Bistagne. P. Recherches sur les acteurs dans la Grèce antique. Paris: Les 

Belles Lettres, 1976, fig. 115 

Comentário: A cena é interpretada como ligada ao teatro e, Segundo Trendall e Webster 

(1971), representa o momento da entrada do coro. 

Cronologia: 500-480 a.C.  

Proveniência: Itália 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Regional Paolo Orsi 45048 

Dimensões: alt.: 25,3 cm; diam.: 9,3 cm 

Estado de conservação: inteiro com alguns fragmentos recolados e pequenas lacunas 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: duas faixas de folhas de hera ligadas por gavinha. Acima, faixa decorativa 

formada por meandros entre linhas horizontais. Abaixo, faixa decorativa formada por sete 

palmetas. Na base do pescoço, linha vermelha; lingüetas. No ombro, sistema de três 

palmetas largas e dois botões de lótus. 

Referências bibliográficas: ABL, 208:67; Tà Attiká, 2003:269 – D55 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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Coleção/Número de inventário: Taranto, Mus. Arq. Nac. 4426 

Dimensões: alt: 30,3 cm  diam.: 7,5 cm 

Estado de conservação: restaurado e integrado 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: No corpo, grande faixa decorada como tabuleiro de xadrez; ao lado, área em 

branco, provavelmente aguardando decoração. Sobre o campo, 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: ABL 210.109; Catálogo Taranto, 1994:306, n. 84.1 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Hapels 
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Coleção/Número de inventário: Palermo, Coleção Mormino 1356 

Dimensões: alt: 3,5 cm 

Estado de conservação: fragmento  

Forma: lécito 

Decoração: Busto masculino em perfil: cabeça, pescoço e ombro esquerdo. Sobre a figura, 

parte de faixa decorativa formada por pontinhos em zigzag limitada por duas linhas 

horizontais paralelas.Traços característicos do pintor de Gela: pescoço largo, barba e orelha 

traçados por uma linha contínua, olho feito por incisões (círculo com ponto no centro).   

Referências bibliográficas: Banco di Sicilia, 1992:94, D59 

Comentário: comparanda: para o estilo, lécito Tunbingen S/666 (019)  

Proveniência: Selinunte, Sicília 

Cronologia: 510 - 475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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2. Lista de Vasos não incorporados ao Catálogo 

 

1. Imagens do Mundo Divino: Divindades e Episódios Divinos 

 
- Atena 
 
L-001. Coleção/Número de inventário: Londres, Sotheby’s n. 150 
Forma: lécito 
Decoração: Gigantomaquia, Atena, escudo, bucrânio 
Referências bibliográficas: Sotheby London, Sale Catalogue 14.7.1986, 60, n. 150 
Atribuição: atribuído como “à maneira do P. de Gela” por autor desconhecido 
 
- Apolo 
 
L- 002. Coleção/Número de inventário: Londres, Sotheby’s 7/8.7.1994 
Forma: lécito 
Decoração: Apolo com lira, acompanhado de Ártemis, que segura flor, sentada em 
banco ao lado de palma e cervo. Sátiros. 
Referências bibliográficas Sotheby London, Sale Catalogue, 7/8.7.1994, 100, n.441  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
 
- Hélio? 
 
L-003. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice, s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Carro sobre o  mar 
Referências bibliográficas: ABL 210.108 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
- Divindades Aladas 
 
L-004. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Regional, s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Vitória ao lado de carro 
Referências bibliográficas:  ABL 213.174 
Proveniência: Selinunte, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-005. Coleção/Número de inventário: Nova York, Sotheby 
Forma: lécito 
Decoração: homens sentados em bloco, entre Sirenes sobre colunas, um tocando lira, 
outro aulos, fio suspenso. Pintura negra sobre fundo branco 
Referências bibliográficas: Sotheby-Parke-Bernet New York, Sale Calatolgue, 
12.6.2001: 36, n. 40 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
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- Cenas Dionisíacas 
 
a. Dioniso reclinado em kliné 
 
L-006. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Reg. s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso e Ariadne reclinados em kliné 
Referências bibliográficas: ABL 208.53 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-007. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Reg., s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado em kliné entre dois Sátiros e Mênade. 
Pintura negra sobre fundo branco 
Referências bibliográficas ABL 212.163 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-008. Coleção/Número de inventário: Palermo, Museu Arq. Regional, 1134 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado em kliné, entre um Sátiro e uma Mênade 
Referências bibliográficas: ABL 211.127 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-009. Coleção/Número de inventário: Gela, Município s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado em kliné, entre Sátiros e uma Mênade 
Referências bibliográficas: ABL 211.131 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-010. Coleção/Número de inventário: Gela, Município 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado em kliné entre Sátiros e Uma Mênade 
Referências bibliográficas: ABL 211.130 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-011. Coleção/Número de inventário: Atenas, Mercado, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado em kliné entre Sátiros 
Referências bibliográficas ABL 207.39 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-012. Coleção/Número de inventário: Taranto, Museu Arq. Nacional, s/n 
Forma: enócoa 
Decoração: Dioniso reclinado em kliné, entre duas Mênades 
Referências bibliográficas: ABL 214.193 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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b. Dioniso reclinado no solo 
 
L-013. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado no solo, entre dois Sátiros e uma Mênade 
Referências bibliográficas: ABL  206.23 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-014. Coleção/Número de inventário: Viena, Kunsthistorisches Museum, 124 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso reclinado no solo, entre dois Sátiros e uma Mênade 
Referências bibliográficas: ABL 211.128 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-015. Coleção/Número de inventário: Taranto, Museu Arq. Nacional, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado no solo, entre Mênades e Sátiros 
Referências bibliográficas ABL 206.27 
Proveniência: Taranto, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-016. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Regional, 712 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado no solo, entre dois Sátiros e uma Mênade 
Referências bibliográficas: ABL 207.28 
Proveniência: Selinunte, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-017. Coleção/Número de inventário: Paris, Mercado 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso reclinado no solo, entre duas Mênades.  
Referências bibliográficas: ABL 207.32 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-018. Coleção/Número de inventário: Genebra, Mercado Hirsch, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado no solo, entre duas Mênades 
Referências bibliográficas: ABL 211.134 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-019. Coleção/Número de inventário: Iudica, Palazzolo Acreid, 2545 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado no solo 
Referências bibliográficas: ABL 211.143 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-020. Coleção/Número de inventário: Gela, Museu Arq. s/n 



 518 

Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Simpósio, fig. reclinada, Sátiro 
Referências bibliográficas: Para 215 
Proveniência: Gela, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-021. Coleção/Número de inventário: Pesto, Museu Arq. Regional, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado, Mênade e Sátiros 
Referências bibliográficas: ABV 474.3 
Proveniência: Pesto, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-022. Coleção/Número de inventário: Roma, Mercado, s/n (Luzern, Mercado Ars 
Antigua) 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado, Mênades e Sátiro 
Referências bibliográficas: ABV 474.4; Para 214 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-023. Coleção/Número de inventário: Roma, Mus. Nac. Etrusco de Villa Giulia, 
s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado, Mênades e Sátiros 
Referências bibliográficas: ABV 474.5 
Proveniência: Cervetri, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-024. Coleção/Número de inventário: ex- Wurzburg, Universidade, Museu Mantin 
von Wagnes, atualmente perdido 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado, Sátiro tocando flauta, Mênade 
Referências bibliográficas: Para 216 
Atribuição: atribuído a ‘talvez P. de Gela’ por Beazley 
 
L-025 Coleção/Número de inventário: Limenas, Museu, s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado, Sátiro 
Referências bibliográficas Para 215 
Proveniência: Thasos, Grécia 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-026. Coleção/Número de inventário: Nova York, Universidade, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Simpósio, Dioniso reclinado, Sátiros. Pintura negra sobre fundo branco 
Referências bibliográficas: ABV 473.2 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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1.7.c. Dioniso sentado, Sátiros e Mênades 
 
L-027. Coleção/Número de inventário: Los Angeles, Universidade X 65.103.43 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso sentado, com rito, entre Sátiros e Mênades.  
Referências bibliográficas: Para 215; Beazley Add 119 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Berger 
 
L-028. Coleção/Número de inventário: Atenas, Mercado, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso sentado entre Sátiros e Mênade 
Referências bibliográficas ABL 210.112 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-029. Coleção/Número de inventário: Londres, Mercado, Sotheby’s 5.7.1982 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso sentado, segurando rito, entre Sátiros e Mênades 
Referências bibliográficas: Sotheby London, Sale Catalogue, 17.5.1983, pr..23, 
n.298; Sotheby London, Sale Catalogue, 5.7.1982, 118, n.340 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido  
 
L-030. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso sentado, Sátiros e Mênades 
Referências bibliográficas: Para 215 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-031. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice 103  
Forma: lécito  
Decoração: Dioniso sentado entre Sátiros e uma Mênade 
Referências bibliográficas: ABL 211.124 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-032. Coleção/Número de inventário: Palermo, Museu Arq. Regional, GE 2763 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso sentado entre Sátiros e Mênades 
Referências bibliográficas: ABL 211.126 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-033. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Reg. 48 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso sentado entre Sátiros e Mênades 
Referências bibliográficas: ABL 207.29 
Proveniência: Gela, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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L-034. Coleção/Número de inventário: Gela, Municipio, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso sentado entre dois Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 211.129 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-035. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso sentado, Sátiros 
Referências bibliográficas Para 215 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
  
c. Dioniso em carro 
 
L-036. Coleção/Número de inventário: Basel, Mercado, Munzen und Medaillen 
A.G. s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montado em carro, segurando rito, divindade alada, vinha 
Referências bibliográficas: Para 215; Beazley Add 119 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-037. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice, 32 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso em seu carro 
Referências bibliográficas: ABL 210.114 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-038. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Reg. 85 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montando em carro, Vitória ao lado dos cavalos 
Referências bibliográficas: ABL 209.87 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-039. Coleção/Número de inventário: Berlim, Antikensammlung F 2001 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montando em carro, Vitória ao lado dos cavalos 
Referências bibliográficas: ABL 209.88 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-040. Coleção/Número de inventário: Nova York, Universidade, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montando no carro 
Referências bibliográficas: ABV 474.10 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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L-041. Coleção/Número de inventário: Roma, Museu Nac. Etrusco de Villa Giulia, 
47809 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montado em carro 
Referências bibliográficas: ABV 473.1 
Proveniência: Cervetri, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-042. Coleção/Número de inventário: Nápoles, Mus. Arq. Nac. SA 153 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso em carro puxado por burro 
Referências bibliográficas: ABL 208.66 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels  
 
L-043. Coleção/Número de inventário: Atenas, Mercado 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montando em carro 
Referências bibliográficas: ABL 209.92 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-044. Coleção/Número de inventário: Sorrento, Museu Correal de Terranova, s/n 
Forma: enócoa 
Decoração: Dioniso em carro, Apolo. Pintura negra sobre fundo branco 
Referências bibliográficas: ABV 700.17bis  
Proveniência: Sorrento (?), Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
d. Outros em carro 
 
L-045. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso ou Ariadne montado em carro, Sátiro segurando cítara, Mênade 
Referências bibliográficas: Para 215 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-046. Coleção/Número de inventário: Genebra, Mercado Hirsch, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Ariadne montada em carro 
Referências bibliográficas: ABL 207.33 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-047. Coleção/Número de inventário: Nova York, I. Love, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Sátiros montados em carro guiado por Sátiros 
Referências bibliográficas: Para 215 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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L-048. Coleção/Número de inventário: Harrogate, Col. Kent, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Preparação do carro de Dioniso, homens, um com lança. 
Referências bibliográficas: ABV 474.12 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
e. Dioniso montado em animais 
 
L-049. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giuliana, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montado em burro, entre Sátiros e Mênades 
Referências bibliográficas: ABL 206.26 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-050. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice, 56 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montado em burro, entre Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 206.22 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-051. Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional, CC929; 577 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montado em burro, entre Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 211.140 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-052. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Reg. 2598 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso montado em touro, entre dois Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 212.146 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
f. Dioniso, Sátiros e Mênades 
 
L-053. Coleção/Número de inventário: Castelvetrano, Museu 117 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso, Sátiros e Mênades 
Referências bibliográficas: ABL 212.156 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-054. Coleção/Número de inventário: Zurique, Col. Privada, s/n 
Forma: enócoa 
Decoração: Dioniso segurando cântaro e ramo de vinha, entre Sátiros agachados e 
Mênades dançando, segurando crótalos 
Referências bibliográficas Para 216 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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L-055. Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional 11731; N 972 
Forma: lécito 
Decoração: Dioniso entre dois Sátiros. Pintura negra sobre fundo branco 
Referências bibliográficas: ABL 212.162 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
  
L-056. Coleção/Número de inventário: Thasos, Museu Arqueológico s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Dioniso e Sátiro 
Referências bibliográficas: ABL 213.172 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-057. Coleção/Número de inventário: Copenhagen, Museu Nacional, 835 
Forma: enócoa 
Decoração: Dioniso segurando rito, Sátiro, ramos de hera 
Referências bibliográficas: ABV 475.25 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-058. Coleção/Número de inventário: Berlim, F1940, atualmente perdido 
Forma: enócoa 
Decoração: Dioniso, Sátiros 
Referências bibliográficas: ABV 475.26 
Proveniência: Nola, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-059. Coleção/Número de inventário: Gela, Museu Arqueológico, s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Fig. masc., Dioniso 
Referências bibliográficas Para 215 
Proveniência: Gela, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
g. Sátiros e Mênades  
 
L-060. Coleção/Número de inventário: Londres, Mercado Spink, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Sátiro e três Mênades, todos dançando 
Referências bibliográficas: ABL 209.82 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-061. Coleção/Número de inventário: Nápoles, Mus. Arq. Nac. H2462 
Forma: lécito 
Decoração: Sátiros e Mênades colhendo frutas 
Referências bibliográficas: ABL 213.165 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-062. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi, 2340 
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Forma: lécito 
Decoração: Sátiros e Mênades 
Referências bibliográficas ABL 206.24 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-063. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi, 
12048 
Forma: lécito 
Decoração: Mênade sentada entre dois Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 211.144 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-064. Coleção/Número de inventário: Gela, Município, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Sátiros e Mênade 
Referências bibliográficas: ABL 212.145 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-065. Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional, 15955 
Forma: olpa 
Decoração: Sátiro e Mênade 
Referências bibliográficas: ABL 215.200 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
 h. Mênade montada, Sátiros 
 
L-066. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Mênade montada em touro, entre dois Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 210.113 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-067. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Mênade montada em touro, entre Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 211.138 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-068. Coleção/Número de inventário: Nápoles, Mus. Arq. Nac. H 2742 
Forma: lécito 
Decoração: Mênade montada em touro entre dois Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 210.110 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-069. Coleção/Número de inventário: desconhecida 
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Forma: lécito 
Decoração: Mênade montada em touro entre dois Sátiros 
Referências bibliográficas: ABL 213.166bis; desenho no Institulo Alemão de Roma, 
M.38.44 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels e Beazley 
 
i. Apenas Mênades 
 
L-070. Coleção/Número de inventário: Viena, Kunsthistorisches Museum, 185 
Dimensões: alt.: 29,9 cm 
Forma: lécito 
Decoração: Duas Mênades montadas em touros 
Referências bibliográficas: Laborde, A. Collection de vases grec de Mr. Le Comte 
de Lamberg. Paris, 1813-28, I, pr.77; Von Sacken & Kenner, F. Die Sammlungen des 
K.K. Munz- und Antiken- Cabinetes, Viena, 1866:164, n.87 ; ABL 207.30 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-071. Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional, E 952 
Forma: lécito 
Decoração: Mênades montadas em  touros 
Referências bibliográficas: ABV 474.13 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-072. Coleção/Número de inventário: Viena, Kunsthistotiches Museum 667 
Dimensões: alt.: 27,3 cm 
Forma: lécito 
Decoração: Mênades, uma montada em touro. 
Referências bibliográficas: Von Sacken & Kenner, F. Die Sammlungen des K.K. 
Munz- und Antiken- Cabinetes, Viena, 1866:193.44; ABL 208.54 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-073. Coleção/Número de inventário: Catania, Museu Cívico Castello Ursino, s/n  
Forma: lécito 
Decoração: Mênade montada em touro, entre duas Mênades 
Referências bibliográficas: ABL 211.137 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
j. Apenas Sátiros 
 
L-074. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Giudice 
Forma: lécito 
Decoração: Sátiros e cervo. Pintura negra sobre fundo branco 
Referências bibliográficas: ABL 210.107 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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2. Cena Sacrificial com animais 
 
L-075. Coleção/Número de inventário: Padula, Museu Arq. Lucania Occ. 
TXXXIV7 
Forma: lécito 
Decoração: Homens guiando touro 
Referências bibliográficas: Para 216 
Proveniência: Padula, Itália 
Atribuição: atribuído a ‘talvez P. de Gela’ por Beazley 
 

3. Imagens do Mundo Heróico: Heróis e Episódios Heróicos 

- Ciclo de Héracles 

 
L-076. Coleção/Número de inventário: Museu de Castelvetrano, 120 
Forma: lécito 
Decoração: Héracles e Euristeu 
Referências bibliográficas: ABL 212.159 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-077. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi, 12047 
Forma: lécito 
Decoração: Héracles e o leão 
Referências bibliográficas: ABL 210.116 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicilia 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-078. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Reg., s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Fig. feminina sentada, luta (Héracles e o leão ou o javali?) 
Referências bibliográficas: ABL 213.176 
Proveniência: Selinunte, Sicilia 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-079. Coleção/Número de inventário: Taranto, Mus. Arq. Nac., s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Héracles e o touro 
Referências bibliográficas: ABL 208.70 
Proveniência: Taranto, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-080. Coleção/Número de inventário: Museu de Castelvetrano, 122 
Forma: lécito 
Decoração: Héracles e o touro 
Referências bibliográficas: ABL 209.94 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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L-081. Coleção/Número de inventário: Nicosia, Museu Cipriota C735 
Forma: lécito 
Decoração: Héracles e o touro, entre jovens portando chlamydes 
Referências bibliográficas: ABV 474.8; Beazley Add, 119 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-082. Coleção/Número de inventário: Roma, Mus. Etrusco de Villa Giulia, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Héracles e o touro 
Referências bibliográficas: ABV 474.7 
Proveniência: Cervetri, Etrúria 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-083. Coleção/Número de inventário: Museu de Stettin, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Héracles e Folo, Centauros escapando (?), pito, coluna, vinha 
Referências bibliográficas: ABL 209.89; ABV 473 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
- Centauros 
 
L-084. Coleção/Número de inventário: Viena, Kunsthistoriches Museum, 795 
Dimensões: alt.: 23,8 cm 
Forma: lécito 
Decoração: dois Centauros no pito 
Referências bibliográficas: Von Sacken & Kenner, F. Die Sammlungen des K.K. 
Munz- und Antiken- Cabinetes, Viena, 1866:205, n.165; ABL 206.18 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-085. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi, 7684 
Forma: lécito 
Decoração: dois Centauros no pito 
Referências bibliográficas:  ABL 207.44 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
- Amazonas 

 
L-086. Coleção/Número de inventário: Genebra, Mercado Hirsch 
Forma: lécito 
Decoração: Três Amazonas com cavalos 
Referências bibliográficas: ABL 215.3 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-087. Coleção/Número de inventário: NY, Sotheby/ NY, Royal Athena/ Malibu, J. 
Paul Getty 71.AE.198 (RA 78) 
Forma: lécito 
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Decoração: Amazonas 
Referências bibliográficas: não publicado. Fotografias pertencentes ao Arquivo 
Beazley 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bothmer 
 
L-088. Coleção/Número de inventário: Paris, Mercado s/n 
Forma: lécito 
Decoração: duas Amazonas com cavalos 
Referências bibliográficas: Collections de feu M. Jean P. Lambros d'Athènes, 
Giovanni Dattari, Le Caire. Paris: 17-18.3.1912: 30, pr. 6; ABL 206.11 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-089. Coleção/Número de inventário: Paris, François Villard s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Banquete, Héracles e Hermes reclinados, pito. Pintura negra sobre fundo 
branco 
Referências bibliográficas: ABL 209.85; ABV 473 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels e Beazley 
 
L-090. Coleção/Número de inventário: Londres, Sotheby’s 7/8.7.94 
Forma: lécito 
Decoração: Héracles montado em plataforma, segurando cítara, fig. masc. sentada em 
banco, apoiado em bastão 
Referências bibliográficas: Sotheby London, Sale Catalogue, 7/8.7.1994, n.468  
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
 
- Odisseu 
 
L-091. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Reg. s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Odisseu e companheiros escapando sob carneiros  
Referências bibliográficas: ABL 209.76 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 

 
 
4. Imagens do Mundo Profano 

 
- Produção/ comércio 
 
L-092. Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional NA 57A 2360 
Forma: lécito 
Decoração: Homens sentados, vendendo ânforas. Comerciantes. Pintura negra sobre 
fundo branco 
Referências bibliográficas: Para 216 
Proveniência: Atenas, Grécia 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
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L-093.Coleção/Número de inventário: Paris, Mercado, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Comércio de óleo 
Referências bibliográficas: ABL 212.154 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
- Palestra  
 
L-094. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Atletas, figura masc. vestida, tocando aulós; fig. masc. com bastão e 
tecido; lutador, discóbolo, coluna, tecido sobre banco, lanças. 
Referências bibliográficas: Para 216 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao Pintor de Gela por Beazley 
 
L-095. Coleção/Número de inventário: Berna - Mercado, E. Bloch-Diener  
Forma: lécito 
Decoração: Atletas lutando entre treinadores 
Referências bibliográficas: Bloch-Diener, E. Antike Kunst Berne, Sale Catalogue, 
n.183 
Atribuição: atribuído ao Pintor de Gela por autor desconhecido 
 
L-096. Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional 12571; N942 
Forma: lécito 
Decoração: Atletas, alguns com discos, figura tocando aulós, treinador 
Referências bibliográficas: ABV 496.173; Para 223 
Atribuição: atribuído como ‘talvez Pintor de Gela’ por Beazley; à Classe de Atenas 
581 por Beazley 
 
L-097. Coleção/Número de inventário: Atenas, Mercado 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Atletas correndo 
Referências bibliográficas: ABL 213.173 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-098. Coleção/Número de inventário: Iudica, Palazzolo Acreid, 2595 
Forma: lécito 
Decoração: Atletas 
Referências bibliográficas: ABL 206.20 
Atribuição: atribuído ao Pintor de Gela por Haspels 
 
L-099. Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu Nacional 12952 
Forma: lécito 
Decoração: Atletas 
Referências bibliográficas: ABL 207.41 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
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- Cenas com Carros 
 
L-100. Coleção/Número de inventário: San Simeon (CA), Hearst Corp., 9900 
Forma: lécito 
Decoração: Carros, cena de partida (?).  
Referências bibliográficas: ABL 212.153; ABV 473 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-101. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Fig. montada em carro, guerreiro 
Referências bibliográficas: Para 216 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
L-102. Coleção/Número de inventário: Ipsach, Holdreich Hohl, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Homens, alguns vestidos, preparando carro 
Referências bibliográficas: Para 215 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-103. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Reg. 2639 
Forma: lécito 
Decoração: Preparo do carro 
Referências bibliográficas: ABL 209.79 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-104. Coleção/Número de inventário: Desconhecido 
Forma: lécito 
Decoração: Corrida de carros 
Referências bibliográficas:ABL 206.8; fotografias no DAI Atenas 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-105. Coleção/Número de inventário: Florença, Mus. Arq. Etrusco, 4240 
Forma: lécito 
Decoração: Corrida de carro. Pintura negra em fundo branco 
Referências bibliográficas: ABL 215.2 
Atribuição: atribuído como ‘ligado ao P. de Gela’, por Haspels 
 
L-106. Coleção/Número de inventário: Napoles, Mus. Arq. Nac. SA 165 
Forma: lécito 
Decoração: Carro 
Referências bibliográficas:ABL 215.4 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-107. Coleção/Número de inventário: Tebas, Archaeological Museum 80.258 
Dimensões alt. 22 cm 
Estado de conservação: mal preservado 
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Forma: lécito; cilíndrico arredondado 
Decoração: Carro; sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos 
ligados em zigzag. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de sete palmetas 
difíceis de distinguir devido a preservação do vaso.  
Referências bibliográficas Ure, P. Sixth & Fifth Century Pottery from Rhitsona. 
Oxford London: University Press, Humphrey Milford, 1927: 56 
Proveniência: Rhitsona 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
- Homens e Cavalos 
 
L-108. Coleção/Número de inventário: Paris, Mercado, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Guerreiros com cavalos 
Referências bibliográficas: Para 215 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bothmer 
 
L-109. Coleção/Número de inventário: Taranto, Museu Arq. Nacional, Tumba 
CCCXXVI 
Forma: lécito 
Decoração: Guerreiros com cavalos 
Referências bibliográficas: ABL 208.51 
Proveniência: Taranto, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-110. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice, 81 
Forma: lécito 
Decoração: Guerreiros com cavalos 
Referências bibliográficas: ABL 206.15 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-111. Coleção/Número de inventário: Roma, Mus. Nac. Etrusco de Villa Giulia, 
47466  
Forma: enócoa 
Decoração: Guerreiros guiando cavalos 
Referências bibliográficas: ABV 475.28 
Proveniência: Cervetri, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-112. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice 
Forma: lécito 
Decoração: Homem com cavalo, cena de partida 
Referências bibliográficas: ABL 210.115 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
- Sem animais 
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L-113. Coleção/Número de inventário: Museu de Castelvetrano 123 
Forma: lécito 
Decoração: Luta, quatro guerreiros. Pintura negra sobre fundo branco 
Referências bibliográficas: ABL 209.95 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 

- Cenas amorosas 
 
L-114. Coleção/Número de inventário: Gela, Museu Arq., INA 1954B 
Forma: Fragmentos de lécito 
Decoração: Cena de corte, homem e jovem, mulher 
Referências bibliográficas: Para 216 
Proveniência: Gela, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-115. Coleção/Número de inventário: Taranto, Mus. Arq. Nacional, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Três figuras vestidas, voltadas para dir., entre duas figuras nuas 
Referências bibliográficas: ABL 213.164 
Proveniência: Taranto, Itália 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-116. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Regional, 152 
Forma: lécito 
Decoração: Homens e jovens 
Referências bibliográficas: ABL 207.34 
Proveniência: Gela, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 

- Cenas na fonte 
 
L-117. Coleção/Número de inventário: Milwaukee (WI) Art Center s/n (ex-San 
Simeon (CA), Hearst Corp. 12334) 
Forma: lécito 
Decoração: Mulheres na fonte 
Referências bibliográficas: ABV 474.9; Para 214 
Proveniência: Gela, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-118. Coleção/Número de inventário: Atenas, Mercado. s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Três mulheres e um homem na fonte 
Referências bibliográficas: ABL 208.62 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 

- Simpósio 
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L-119. Coleção/Número de inventário: Nova York, Mercado, Sotheby’s 
Forma: enócoa 
Decoração: Simpósio, jovem com taça, homens com liras, colunas. Pintura negra 
sobre fundo branco 
Referências bibliográficas: Sotheby-Parke-Bernet, New York, Sale Catalogue, 21-
22.11.1985, n.35 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por autor desconhecido 
 
- Kômos 
 
L-120. Coleção/Número de inventário: Taranto, Mus. Arq. Nacional, s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: Kômos de homens e mulheres 
Referências bibliográficas: ABL 213.169 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-121. Coleção/Número de inventário: Koln, Niessen, N 3129, atualmente perdido 
Forma: enócoa 
Decoração: Kômos 
Referências bibliográficas: ABV 474.18; Kolner Jahrbuch 28, 1995:18, fig.19 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Beazley 
 
L-122. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi, 2326 
Forma: lécito 
Decoração: Kômos de homens e mulheres 
Referências bibliográficas: ABL 215.7 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuido como ‘ligado ao P. de Gela’ por Haspels 
 
L-123. Coleção/Número de inventário: Atenas, Mercado 
Forma: lécito 
Decoração: homem e mulheres 
Referências bibliográficas: ABL 208.58 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
- Cenas com instrumentos musicais 
 
L-124. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Mus. Arq. Reg. Paolo Orsi, 2367 
Forma: lécito 
Decoração: Homem vestido, segurando cítara, sobre plataforma 
Referências bibliográficas: ABL 209.74 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-125. Coleção/Número de inventário: Desconhecido 
Forma: lécito 
Decoração: Homem vestido, segurando cítara, sobre plataforma 
Referências bibliográficas: ABL 209.75 
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Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-126. Coleção/Número de inventário: Atenas, Mercado, s/n 
Forma: lécito 
Decoração: Homem parado, três homens sentados. O homem sentado ao meio toca lira 
Referências bibliográficas: ABL 209.83 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
 

5. Padrões decorativos e figuras indeterminadas 

 
L-127. Coleção/Número de inventário: Castelvetrano, Museu 126 
Forma: lécito 
Decoração: Palmetas, decoração floral 
Referências bibliográficas: ABL 212.160 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-128. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Giudice 893 
Forma: lécito 
Decoração: floral, palmetas  
Referências bibliográficas: ABL 208.68 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-129. Coleção/Número de inventário: Palermo, Mus. Arq. Regional 1271 
Forma: enócoa 
Decoração: floral, palmetas 
Referências bibliográficas: ABL 214.184 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-130. Coleção/Número de inventário: Reggio Calabria, Museu Nacional, s/n 
Forma: fragmento de lécito 
Decoração: palmetas  
Referências bibliográficas: ABL 213.170 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-131. Coleção/Número de inventário: Siracusa, Museu Arq. Reg. Paolo Orsi, T802 
Forma: lécito 
Decoração: Cabeça feminina entre olhos 
Referências bibliográficas: ABL 212.147 
Proveniência: Megara Hyblaea, Sicília 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 
L-132. Coleção/Número de inventário: Agrigento, Col. Giudice 
Forma: lécito 
Decoração: Sem decoração; corpo pintado de verniz negro 
Referências bibliográficas: ABL 212.161 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Haspels 
 



 

 

535 

3. Catálogo de Vasos Excluídos 

 

- Créditos das Imagens 

 

 

E01 Gela, Mus. Arq. 15      Panvini 2003:38, I.18 

E02 Agrigento, Mus. Arq. Reg. S30    De Miro, 1992,  pr. 46..3 

E03 Taranto, Mus. Nac. 4415     Catálogo Taranto, 1994:306, 86.1 

E04 Hamburgo, Museum fur Kunst und Gewerbe, 1909.176 CVA Hamburgo 1, pr. 29.8 

E05 Agrigento, Mus. Arq. Reg. AG 22610   De Miro, 1992: 42, fig. 29 

E06 Dinamarca, Thorvaldsens Mus. H 528  CVA Dinamarca Thorvaldsens 1,  

  pr. 36, n. 25 

E07 Copenhague, Museu Nacional  835    CVA Copenhagen 3, pr. 123.2 

E08 Praga, Mus. Nac. 1740     CVA Praga MN1, pr. 31, 1-2 

E09 Adria, Mus. Arq. Nac.  22784    CVA Adria 2, pr. 50.3 

E10 Adria, Mus. Arq. Nac.  23501    CVA Adria 2, pr.50.2 

E11 Atenas, Mus. do Cerâmico HS 65/125   Arquivo Pessoal 

E12 Bari, Mus. Arq. de Caltanissetta 712   Panvini, 2005:30, n.I.10 

E13 Morlanwelz, Mariemont AC 568 B    LIMC II.2, pr. 522 

E14 Bruxelas, Musées Royaux A 1983    BABesch 49, 1974, figs. 57-8 

E15 Laon , Mus. Arq. Nac. 37890    CVA Laon, pr. 13.1-2 

E16 Bari, Mus. Arq. de Caltanissetta 830   Panvini, 2005:30, n. I. 11 

E17 Taranto, Mus. Arq. Nac. 52320    Catálogo Taranto, 1994:306, 94.1 

E18 S. Petersburgo, State Hermitage Museum, 149  Gorbunova, 1983:140. n. 108 

E19 Agrigento, Mus. Arq. Reg. AG 22145   De Miro, 1992,  pr. 47.1.1  

E20 Atenas, Mus. do cerâmico HS 65/215   Arquivo Pessoal 

E21 Paris, Mus. do Louvre CA 2255    Arquivo Pessoal 

E22 Himera, Mus. Civ. di Termini Imerese, H 71.532,2  Himera II, 1976, pr. 8. 1 

 

 

 



 

E01 
 

 

 
 

Coleção/Número de inventário: Gela, Mus. Arqueológico 15   

Dimensões: alt. máx.: 31,5 cm; diam. pé: 8,3 cm 

Estado de conservação: recomposta de grandes fragmentos; lacunas na cena  

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Abre a cena, fig. fem. vestida e coroada com a mão esq. elevada em direção à 

figura central, interpretada como Zeus barbado e coroado, segurando cetro com a mão 

esquerda, sentado em diphros; em seguida Atena, com elmo, escudo e lança, em pé, voltada 

para o centro da cena. Fecha a cena Dioniso barbado, sentado em diphros, segurando lança. 

Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos ligados em zigzag, entre duas 

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

Referências bibliográficas: Orlandini-Adamesteanu. Gela. Scavi e scoperte 1951-1956 

Fascicolo I. Roma: Accademia nazionale dei Lincei, 1956:328, fig. 12; Panvini 2003:38, 

I.18 

Proveniência: Necrópole de Via Salerno, Gela, Sicília 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Panvini 



E02 
 

 
 
Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Nacional S30 

Dimensões: alt.: 14,2 cm 

Estado de conservação: inteiro; superfície um pouco danificada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Dioniso segurando rito (?) e ramo de vinha, coroado, coberto com amplo 

himátion, dirige-se para a dir., olhando para trás, entre Mênades montadas em mulas. Na 

base do pescoço, lingüetas. No ombro, faixa decorativa formada por botões de lótus 

ligados. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos em zig-zag. Adição 

de branco para a pele das figuras femininas. 

Referências bibliográficas: De Miro, E. Agrigento, la necropoli grega de Pezzina, pr. 46.3; 

Veder Greco Agrigento, 1988: 336 

Proveniência: Pezzino, Agrigento, Sicília, tumba 1924 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “a comparar com o P. de Gela” por De Miro 

 



 

E03 
 

 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Taranto, Mus. Nac. Arq. 4415 

Dimensões: alt.: 18,5 cm; diam.: 5,2 cm 

Estado de conservação: parcialmente restaurado 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: Mênades e Sátiros. Na cena central, Mênade movendo-se para dir., com rosto 

voltado para esq., é segurada pela cintura por uma figura, aparentemente um Sátiro. 

Folhagens e frutos brancos ao fundo. Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por 

pontos sobre duas linhas negras horizontais. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, 

raios. 

Referências bibliográficas: Catálogo Taranto, 1997:306, n. 86.1 

Cronologia: 500-480 a.C. 

Atribuição: atribuído como “próximo ao P. de Gela” por Amicis 

 



 
E04 
 
 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Hamburgo, Museum fur Kunst und Gewerbe, 1909.176 
Dimensões: alt.: 19,6 cm 
Estado de conservação: vaso inteiro; marca de queima diagonal no corpo,  abaixo da alça 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: cena de thiasos com três Mênades e dois Sátiros. À esq., Mênade dançando, 
com o corpo virado para a esq. e cabeça para a dir.; Sátiro robusto virado para a dir., segura 
um rito com a mão esq.; Mênade dirigindo-se para a dir., cabeça voltada para trás; Sátiro 
jovem dançando; Mênade à esq. Ao fundo, folhagem com cachos de uvas estilizados. No 
pescoço, linguetas. No ombro, sistema de palmetas. Acima e abaixo do campo figurado, 
faixas decorativas formadas por pontos em zigzag limitados por linhas duplas acima e 
abaixo. 
Referências bibliográficas: CVA Hamburgo 1, pr. 29.8 
Cronologia: 500 a.C.  
Atribuição: atribuído como “talvez ao P. de Gela” por Brummer 
 
 



 

E05 
 

 

 
 

 

Coleção/Número de inventário: Agrigento Mus.Arq. Regional AG 22610 

Dimensões: alt.: 32 cm 

Estado de conservação: recomposto de vários fragmentos 

Forma: grande, cilíndrico arredondado 

Decoração: à esq., Mênade dançando, com o braço esq. sobre a cabeça e o dir. estendido. 

Sátiro dirigindo-se para esq., com os braços estendidos em direção à Mênade que dança 

para a esq. Folhagens ao fundo. Adição de branco para a pele das Mênades; vermelho para 

barba do Sátiro e detalhes da decoração. Faixa decorativa formada por pontos limitados por 

uma linha horizontal vermelha acima e, abaixo, duas. Na base do pescoço, linha vermelha, 

lingüetas; no ombro, sistema de três palmetas. 

Referências bibliográficas: De Miro, Agrigento, la necropoli greca di Pezzino (Messina), 

42, fig. 29; Veder Greco Agrigento 1988: 313  

Proveniência: Pezzino Tumba F/416, Messina, Itália 

Cronologia: fim do séc. VI a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por De Miro 



 

E06 
 

 

 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Dinamarca, Thorvaldsens Mus. H 528 

Dimensões: alt. máx.: 22,5 cm; diam. máx.: 11,7 cm 

Estado de conservação: recomposto de vários fragmentos, boca quebrada; pequenas 

quebras e desgaste de verniz 

Forma: enócoa tipo 1 

Decoração: Mênade com mão esq. elevada, dirige-se para esq. com rosto voltado para dir; 

Sátiro voltado para dir., carrega uma cítara. Fecha a cena Mênade dirigindo-se para dir. e 

rosto voltado para esq. Folhagens ao fundo. No pescoço, faixa decorativa de folhas de hera 

entre linhas horizontais; no ombro, lingüetas. Adição de vermelho para cauda e barba do 

Sátiro, detalhes nas vestes das Mênades e da cítara. Branco para a pele das figs. fem., 

detalhes nas vestes e da cítara. 

Referências bibliográficas: CVA Dinamarca, Thorvaldsens 1, Pr.36, n. 25 

Proveniência: Itália 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: “a comparar com Altenburg Class, Pintor de Atena e P. de Gela”, por 

Melander 

 

 

 



 

E07 
 

 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Copenhague, Museu Nacional 835 

Dimensões: Alt.: 11,1 cm; diam.: 8,3 cm 

Estado de conservação: inteira 

Forma: enócoa tipo III 

Decoração:  à esq., Sátiro, segurando dois bastões com a mão dir., mão esq. estendida em 

direção a estrutura; Dioniso, corpo voltado para dir., volta a cabeça para esq.; segura com a 

mão dir. um rito e com a dir. dois bastões como os do Sátiro. Sobre as figuras, grandes 

folhas de hera; adição de vermelho para as barbas e branco para detalhes da roupa e coroa 

do deus. Dos dois lados do vaso, ornamento vegetal formado por palmetas e flores de lótus 

Referências bibliográficas: CVA Copenhagen 3, pr. 123.2 

Comentário: No CVA, a estrutura entre as personagens é interpretada como ‘arbusto 

estilizado’; mas acreditamos tratar-se de chamas estilizadas. 

Proveniência: Nápoles, Itália 

Cronologia: 510-500 a.C. 

Atribuição: atribuída ao P. de Gela por autor desconhecido 



 

E08 
 

 

 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Praga, Museu Nacional, 1740 

Dimensões: alt.: 22, 3 cm; diam. máx.: 12,7 cm; diam. pé: 8,6 cm 

Estado de conservação: recolado de vários fragmentos, parte da boca restaurada, pé 

repintado 

Forma: olpa; boca chata, alça baixa 

Decoração: Dioniso barbado, coroado, vestindo quíton e himátion, tem na mão esq. um rito 

e dois ramos de vinha na mão dir., dirige-se para a dir. com a cabeça virada para trás. 

Detalhes em branco no quíton e em vermelho no himátion e coroa. Na boca, na parte da 

frente da borda, faixa decorativa com folhas de hera. Abaixo da junção entre boca e corpo, 

faixa com três palmetas inclinadas; faixa de meandros entre linhas duplas. Nas laterais, 

campo figurado limitado por faixas decorativas de pontinhos em zigzag entre linhas 

verticais. 

Referências bibliográficas: CVA Praga MN 1, pr. 31, 1-2 

Comentário: comparanda: para o tema: CVA Altenburg 1, pr. 35, 7, 8 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “próximo ao P. de Gela” por Dufková 

 

 



 

E09 
 

 

 

 

 
 

 

 

Coleção/Número de inventário: Adria, Mus. Arq. Nacional 22784 

Dimensões: 6,9 cm x 3,9 cm 

Estado de conservação: fragmento de parede, recomposto de dois fragmentos 

Forma: lécito 

Decoração: Cabeça e braço esquerdo erguido de um Sátiro; na sua frente, parte de uma 

figura com provavelmente os cabelos presos para o alto, talvez uma Mênade; da figura, 

partem dois ramos. Incisão muito sutil para detalhar os traços anatômicos. Sobre campo 

figurado, parte da faixa decorativa formada por pontos. 

Referências bibliográficas: CVA Adria 2, pr. 50, 3 

Comentário: comparanda: para o tema e estilo, Kurtz 1975, pr. 17.1; Hemelrijk 1974, figs. 

20-25, 29; os fragmentos talvez componham um mesmo vaso em conjunto com o 

fragmento Adria, Mus. Arq. Nacional 23501 (E10) 

Proveniência: Adria, Itália 

Cronologia: 490-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bonomi 

 



 

E10 
 

 

 

 
 

 

Coleção/Número de inventário: Adria, Mus. Arq. Nacional 23501 

Dimensões: 4,0 cm x 4,4 cm 

Estado de conservação: fragmento de parede composto de dois fragmentos 

Forma: lécito 

Decoração: busto de um Sátiro robusto, com o braço dir. elevado. Incisões muito sumárias 

para os detalhes da anatomia. Pintura negra sobre engobo branco. 

Referências bibliográficas: CVA Adria 2, pr.50.2 

Comentário: comparanda: para desenho e estilo, Hemelrijk figs. 20-21; os fragmentos 

talvez componham um mesmo vaso em conjunto com o fragmento Adria, Mus. Arq. 

Nacional 22784 (E09) 

Proveniência: Adria, Itália 

Cronologia: 490-480 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bonomi 

 

 



 

E11 
 

 
 
Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu do Cerâmico HS 65/125 

Dimensões: alt.: 16,3 cm; diam.: 7,1 cm 

Estado de conservação: inteiro e intacto 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: três divindades sentadas em díphroi. à esq. Dioniso, coroado e barbado, 

segurando cântaro; ao centro, Atena, em largo himátion, com elmo e o braço esquerdo 

estendido; à dir., Hermes, voltado para Atena. Ao fundo, folhagem. Retoques vermelhos 

para detalhes nas pregas das roupas e coroa de Dioniso, barbas dos deuses; branco para 

detalhes no elmo. Acima do campo figurado, pontos em zigzag limitados por linha 

horizontal. Na base do pescoço, lingüetas; no ombro, botões de lótus ligados por traços 

circulares e pontinhos entre eles. 

Referências bibliográficas: MDAI  81, Berlin, 1966, Beilage 66.3.1 

Proveniência: Cerâmico, Atenas, Grécia 

Cronologia: 510-475 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Knigge 



 

E12 
 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Bari, Mus. Arq. de Caltanissetta 712 

Dimensões: alt.: 18 cm 

Estado de conservação: recomposto de diversos fragmentos, algumas abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: Três figuras femininas dirigindo-se para dir., vestidas com quíiton e himation, 

todas com os braços esq. elevados, em direção à fig. masc., barbada, vestido com manto e 

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

limitados por linha horizontal acima e duas abaixo. Na base do pescoço, lingüetas; no 

ombro, sistema de cinco palmetas.  

Referências bibliográficas: Panvini, R. Le ceramiche attiche figurate nel Museo Arch. di 

Caltanisseta. Bari: Edipuglia, 2005:30, n. I.10 

Proveniência: Bari, Caltanisseta (Necrópole Nordeste, tumba 78) 

Cronologia: 525-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Panvini 

 

 



 

E13 
 
 
 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Morlanwelz, Mariemont AC 568 B 
Forma: cilíndrico alongado (?) 
Decoração: fig. à esq., com braço esq. elevado. Figura central coroada, carregando cítara, 
acompanhada de um cervo; fig. à dir., com os braços elevados; na mão dir., um objeto 
(enócoa?), na esq., bastão. Vegetação estilizada ao fundo. Observa-se sobre o campo 
figurado, pequena parte de faixa decorativa formada por meandros limitados por linhas 
duas horizontais. Não é possível observar resquícios de branco ou adição de vermelho. 
Referências bibliográficas: LIMC II.1, Artemis, p. 697, n. 1003; LIMC II.2, pr. 522 
Comentário: cena interpretada por Lilly Kahil como Apolo tocando lira entre Leto e 
Ártemis com tocha (LIMC II.1, p. 697) 
Proveniência: Terranova 
Cronologia: 510-475 a.C. 
Atribuição: atribuído à maneira do P. de Gela por autor desconhecido 
 
 



 

E14 
 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Bruxelas, Musées Royaux A 1983 

Dimensões: alt.: 7,5 cm; diam. máx.: 17 cm 

Estado de conservação: quebrado e recolado; parte da boca refeito assim como alguns 

retoques brancos 

Forma: esquifo 

Decoração: Face A: Héracles e o touro de Creta. O herói agarra o touro pelo chifre com a 

mão esq. e com a mão dir. brande sua espada; a clava está caída a seus pés; a aljava está 

suspensa atrás; no campo, ramos de hera. Face B: touro virado para a dir. ao lado de um 

altar sobre o qual está um touro pequeno, cabeça baixa virada para a esq. Um terceiro touro 

pequeno, virado para a dir., na frente do altar; ramos com frutas no campo. Sobre o campo 

figurado, linha negra. Decoração em negro com retoques em branco e incisões.  

Referências bibliográficas: CVA Bruxelas 3, pr. 25.2 a-b; AntK 12 (1969) 58; BABesch, 

49, 1974:148, figs. 57,58; BABesch 50, 1975: 265; Sacrifice 1986, fig. 23ª 

Comentário: O vaso é falso. (Hemelrijk, 1975) 

Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Bakalakis 



 

E15 

 
 

 
Coleção/Número de inventário: Laon, Museu Arq. Municipal 37890 

Dimensões: alt.: 29,7 cm; diam. 12,8 cm 

Estado de conservação: inteiro, algumas abrasões no verniz 

Forma: cilíndrico arredondado. 

Decoração: Héracles e Amazonas. Ao centro, Héracles coberto com a pele de leão sobre 

quíton, ataca uma Amazona que se dirige para dir., virando a cabeça em direção ao herói. 

Do lado esq. do herói, uma Amazona armada com elmo, lança e espada, dirige-se para a 

esq., olhando para a ação central. As três personagens femininas vestem um curto quíton, 

um manto sobre os ombros, possuem elmo e carregam um escudo. Adição de vermelho 

para os elmos das Amazonas, cabelos e barbas de Héracles, e detalhes na pele de leão. 

Branco, parcialmente desaparecido, para a pele das figuras femininas. No pescoço, faixa 

decorativa formada por faixa formada por folhas de hera e pontos; na base do pescoço, 

linha vermelha e lingüetas; no ombro, botões de lótus. Sob o campo figurado, duas linhas 

vermelhas.  

Referências bibliográficas: CVA Laon, pr. 13.1-2 

Cronologia: 500-490 a.C. 

Atribuição: atribuído como “à maneira do P. de Gela” por Bothmer; atribuído ao Grupo de 

Phanyllis por Beazley 

 



 

E16 
 

 
 
Coleção/Número de inventário: Bari, Mus. Arq. de Caltanissetta, 830 

Dimensões: alt. máx.: 13,5 cm 

Estado de conservação: fragmentário e lacunoso; não possui a parte superior a partir do 

ombro; sem pé 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: arqueiro de perfil, voltado para a dir., segurando o arco com a mão esq. e a 

flecha com a dir. Em frente, um animal, provaelmente um felino, com longa cauda. Sem 

faixa decorativa sobre a cena, apenas uma linha horizontal negra. 

Referências bibliográficas: Panvini, R. Le ceramiche attiche figurate nel Museo Arch. di 

Caltanisseta. Bari: Edipuglia, 2005:30, n. I.11 

Comentário: Não compreendemos os critérios para a atribuição sugerida por Rosalba 

Panvini, uma vez que não há elementos suficientes para a caracterização dos traços do 

Pintor: o vaso fragmentário não apresenta o sistema de palmetas e não há faixa decorativa 

sobre a cena. A personagem masculina possui traços diversos daqueles do Pintor, assim 

como a parte visível do animal. Finalmente, o tema: não há no conjunto de vasos atribuídos 

ao Pintor de Gela, arqueiros e animais na mesma cena. Esta é a única imagem do vaso de 

que dispomos para a análise. 

Proveniência: Necrópole Sul, Tumba 1,Caltanissetta. Bari, Itália 

Cronologia: 525-500 a.C. 

Atribuição: atribuído ao Pintor de Gela por Panvini 
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Coleção/Número de inventário: Taranto, Mus. Nac. Arq. 52320 

Dimensões: alt.: 21,9 cm; diam.: 5,2 cm 

Estado de conservação: parcialmente restaurado 

Forma: cilíndrico alongado 

Decoração: três guerreiros montados, carregando lanças e escudos. Sobre o campo 

figurado, faixa decorativa formada por pontos entre linhas negras horizontais. Na base do 

pescoço, lingüetas; no ombro, raios.  

Referências bibliográficas: Catálogo Taranto, 1997:306, n. 94.1 

Cronologia: aprox. 500 a.C. 

Atribuição: atribuído como "próximo ao P. de Gela" por Amicis 
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Coleção/Número de inventário: S. Petersburgo, State Hermitage Museum, 149 
Dimensões: alt.: 27,5 cm; diam.: 6,4 cm 
Estado de conservação: sem parte superior do pescoço e boca, verniz um pouco danificado 
Forma: cilíndrico alongado 
Decoração: À esq., cão; homem barbado com bastão na mão, voltado para dir.; homem 
barbado, vestido com quíton, tocando aulós; atleta nu, segurando dardos; disco no chão. Na 
base do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de cinco palmetas. Abaixo, linha dupla 
limitando o campo figurado. 
Referências bibliográficas: Gorbunova, K. Chernofigurnie atticheskie vazi v Ermitazhe, 
Katalog, 1983. Leningrad: Iskusstvo, 1983:139-140, n. 108; Cerqueira, F.V. Os 
instrumentos musicais na vida diária da Atenas tardo-arcaica e clássica (550-400 a.C.): o 
testemunho de vasos áticos e de textos antigos. São Paulo, 2001, Vol. 2:460, n. 88.1 
Comentário: o sistema de palmetas é muito parecido ao encontrado no lécito Bari 712 
(E12) 
Cronologia: 500-490 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Gorbunova 
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Coleção/Número de inventário: Agrigento, Museu Arq. Regional, AG 22145 

Dimensões: alt: 21,8 cm 

Estado de conservação: composto de fragmentos; superfície um pouco danificada 

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: duas figuras femininas à esq., voltadas para a dir., em direção a uma estrutura 

com prótomo de Sátiro. Em frente à estrutura, figura feminina. Ao fundo, folhagem 

estilizada. Adição de branco para detalhes da decoração e para a pele das figuras femininas. 

Sobre o campo figurado, faixa decorativa formada por série de pontos em zig-zag. Na base 

do pescoço, lingüetas; no ombro, sistema de palmetas. 

Referências bibliográficas: De Miro, E. Agrigento, la necropoli grega de Pezzina, pr. 

47.1.1; Veder Greco Agrigento, 1988: 325, 1.1 

Proveniência: Pezzino, Agrigento, Sicília, tumba 79 

Cronologia: 500 a.C. 

Atribuição: atribuído como “próximo ao P. de Gela por De Miro” 
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Coleção/Número de inventário: Atenas, Museu do Cerâmico HS 65/215 
Dimensões: alt.: 17,6 cm; diam.: 6,8 cm 
Estado de conservação: lacunas na decoração; parte do corpo restaurado 
Forma: cilíndrico arredondado 
Decoração: fig. fem. escapa para a esq., braços elevados sobre a cabeça, rosto voltado para 
a cena central. Fig. masc. inclinada, em gesto de agarrar fig. fem. coroada, voltada para esq. 
À dir., fig. fem. voltada para a cena, com a mão direita elevada sobre a cabeça. Ao fundo, 
folhagem com frutos arredondados, pintados de branco, atualmente desaparecido. Adição 
de vermelho na coroa da fig. fem. seqüestrada, parte superior da boca do vaso. Não há faixa 
decorativa sobre o campo figurado, apenas linha negra horizonlal. Na base do pescoço, 
lingüetas; no ombro, raios. 
Referências bibliográficas: MDAI  81, Berlin, 1966, Beilage 66.3.2 
Proveniência: Cerâmico, Atenas, Grécia 
Cronologia: 510-475 a.C. 
Atribuição: atribuído ao P. de Gela por Knigge 
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Coleção/Número de inventário: Paris, Museu do Louvre CA 2255 

Dimensões: alt.: 23 cm; diam.: 9,3 cm 

Estado de conservação: recomposto de fragmentos, algumas incrustrações no verniz  

Forma: cilíndrico arredondado 

Decoração: fig. feminina em movimento de dança, braço esq. estendido em relação à kliné 

ao centro, onde está um casal reclinado: à esq., jovem coroado segura um rito com a mão 

dir., tem o rosto voltado para o outro jovem à dir., que segura um cântaro com a mão dir. 

Fecha a cena outra fig. fem. em movimento, como a primeira. Folhagens ao fundo. Adição 

de branco para detalhes na decoração: frutos, o cântaro, pele e detalhes das vestimentas das 

figs. fem., adorno do primeiro jovem, detalhes na kliné, e pontos na faixa decorativa. Sobre 

o campo figurado, faixa decorativa formada por pontos negros e brancos. Na base do 

pescoço, lingüetas; no ombro, botões de lótus ligados por traços circulares. 

Referências bibliográficas: ABV 496.179 

Comentário: comparanda: para forma e estilo, Atenas, Museu do Cerâmico HS 65/125 

(E11) 

Cronologia: 525-465 a.C. 

Atribuição: atribuído como “remete ao P. de Gela” por Beazley; atribuído à Classe de 

Atenas 581 por Beazley 
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Coleção/Número de inventário: Himera, Museo Civico di Termini Imerese, H 71.532,2 

Dimensões: alt: 3 cm; larg.: 5,5 cm  

Estado de conservação: fragmento de corpo com parte do ombro 

Forma: lécito 

Decoração: parte da cabeça e ombro de uma figura humana voltada para esq. Sobre o 

campo figurado, parte de faixa decorativa formada por pontos em zigzag, limitados por 

linhas duplas, sobre as quais a cabeça da figura avança. No ombro, duas palmetas dentro de 

semi-círculos e três pontos negros.  

Referências bibliográficas: Himera II. Campagne di scavo 1966-1973. Roma: L'Erma di 

Bretschneider, 1976, pr. 8. 1 

Comentário: A forma do ombro do vaso é similar a alguns lécitos atribuídos ao Pintor de 

Gela; a faixa decorativa é comum ao seu estilo, mas parece mais estreita que o normal. As 

palmetas dentro de círculos são mais comuns na decoração das olpas e o distanciamento 

entre elas na decoração do ombro é totalmente estranho ao estilo do Pintor. 

Proveniência: Himera, Sicília 

Cronologia: 510-475 a.C. 

Atribuição: atribuído como “talvez do P. de Gela” por Carra 

 

 



 

ANEXO 

 

O Banco de Dados Informatizado 

 

Propusemos desde o começo da pesquisa que nosso Catálogo fosse oferecido ao 

Arquivo Beazley em Oxford para complementação e correção de informações disponíveis 

na Internet (www.beazley.ox.ac.uk). A transposição dos arquivos em Word para um banco 

de dados no programa Access foi a primeira solução encontrada para que toda nossa 

pesquisa pudesse ser oferecida ao Arquivo. Porém, encontramos alguns problemas para 

transformar as fichas neste programa, principalmente no momento da transferência de 

imagens: o Access não possui capacidade de compactação adequada para justificar seu uso 

no nosso caso. 

A alternativa foi o File Maker 5.5, programa este com propriedades mais adequadas 

ao tipo de trabalho demandado e que correspondeu melhor aos nossos objetivos. O File 

Maker é um programa muito popular entre aqueles que trabalham com banco de dados, e 

nesta afirmação não nos limitamos somente ao meio acadêmico. Entretanto, não nos parece 

que o uso de banco de dados seja assim tão difundido a ponto de qualquer computador ter 

disponível um programa para a criação e visualização desse tipo de arquivo. Vale frisar que 

este é um problema que nos defrontaríamos não importando o editor escolhido – o 

Microsoft Access, nossa primeira opção, foi abandonado, entre outros motivos, por 

percebermos que ele mesmo não é uma opção default do Microsoft Office. Isso significa 

que mesmo os usuários de PC em sua maioria não teriam como visualizar os nossos 

arquivos.  

Para a criação do banco de dados, utilizamos como modelo nossa ficha original de 

análise dos vasos. Constam no banco os seguintes campos: 

- imagem; o banco de dados permite que um maior número de imagens seja incluído. 

As fotos foram tratadas no programa Adobe Photoshop CS2 e disponibilizadas em formato 

.jpg, que diminui consideravelmente o tamanho da imagem sem alterar sua qualidade. A 

título de informação, nosso Catálogo de Imagens no formato .doc (programa Word), atingiu 

o tamanho de 1,12 GB. O Banco de Dados agora disponível em .fp5 (arquivo do 



 

FileMaker) possui 16,2 MB, reduzido o suficiente para facilitar sua visualização, 

manipulação, transporte e compartilhamento. 

Para a criação do banco de dados, utilizamos como modelo nossa ficha original de 

análise dos vasos. Constam no banco os seguintes campos: 

- local/coleção/número de inventário; 

- dimensões (altura e diâmetro); 

- forma; o programa permitiu que listas de informações fossem criadas. Como 

possuímos cinco formas constantes de vasos, elas foram listadas em um novo banco de 

dados e relacionadas às fichas, de forma que o usuário não possa alterar as informações e, 

no momento das buscas, saiba de imediato que apenas essas cinco formas são possíveis de 

serem encontradas; 

- estado de conservação; 

- decoração; 

- referências bibliográficas; 

- proveniência; 

- cronologia; 

- comentário; 

- atribuição original; 

- sistematização da atribuição proposta por Carolina Kesser B. Dias; este campo 

permite que o usuário acesse imediatamente as três modalidades de atribuição propostas por 

nós e apresentadas no capítulo “Atribuindo...”. Assim como o campo ‘forma’, este campo é 

fixo e não pode ser alterado; 

-catálogo; número que corresponde à ordem das fichas do nosso Catálogo segundo a 

orientação do Estudo Iconográfico; 

- tema; campo que disponibiliza as informações sobre os três temas de agrupamento, 

“Mundo Divino”, “Mundo Heróico” e “Mundo Profano”, incluindo também “Fragmentos” 

e “Padrões Decorativos”; 

- subtema; campo que disponibiliza os sub-temas relacionados aos grupos acima. 



 

A inclusão dos vasos no Banco de Dados seguiu uma ordem aleatória, ligada 

principalmente à disposição dos arquivos enviados ao Técnico Responsável*; para o 

reconhecimento da ordem no Banco de Dados, deve-se recorrer ao campo “Catálogo”, que 

indica a numeração dos vasos nos agrupamentos temáticos sugeridos. No programa File 

Maker há diferentes maneiras para a visualização das fichas: o campo “Sort” permite que 

seja escolhida a seqüência de apresentação das fichas; deve-se deixar ativo no campo “Sort 

Order” a chave “Número de Catálogo”, para que as fichas sejam apresentadas na seqüência 

numérica de 001 a 240.  

Um Banco de Dados adicional foi feito para os vasos excluídos do conjunto de 

maneira que as informações sobre eles possam ser rapidamente acessadas para estudos 

futuros de atribuição; sua organização e modo de visualização são os mesmos do Banco de 

Dados precedente.  

O FileMaker é um programa que permite que os dados sejam importados para outros 

modelos de banco de dados e, portanto, esperamos que essa base de dados seja mais 

facilmente incorporada ao Arquivo Beazley e disponibilizada ao público através da 

Internet. 

Estão ainda em fase de testes algumas opções de busca para que o Banco seja 

utilizado de maneira cada vez mais simples pelo público. O principal desafio atualmente é a 

sua disponibilidade para não usuários de File Maker. Um dos motivos da escolha deste 

programa é que ele possui um assistente de exportação pra outros formatos, e nos interessa 

sobremaneira a possibilidade de converter o nosso banco de dados para o formato .html, o 

que permite que ele possa ser aberto por qualquer programa de browser (navegador de 

internet). A dificuldade, até o momento, reside na forma como o programa exporta as 

fichas: tabela de html. Transformando as fichas em tabela, perdem-se as imagens dos vasos, 

vitais para a organização do banco, e os recursos de pesquisa do formato original. 

Atualmente, estamos trabalhando para que haja uma versão do banco em .html, o formato 

mais universal possível, com as mesmas ferramentas de busca possíveis à versão em .fp5. 

A seguir, algumas informações importantes para a utilização do Banco de Dados. 

                                                 
*
 Agradecimentos a Emiliano Augusto Moreira de Lima, responsável pela criação e organização do Banco de 

Dados no programa File Maker Pro 5.5. 



 

O programa adotado procura seguir o conceito “user-friendly”, o que significa que sua 

interface se dá pela maneira mais intuitiva possível. Esperamos que qualquer um possa 

manusear facilmente o catálogo, localizar vasos ou conjuntos de vasos muito facilmente. 

Além da possibilidade de “navegar” pelo catálogo inteiro usando a opção padrão Browse 

Mode, também é possível localizar um vaso, ou um conjunto de vasos acessando a opção 

View >> Find Mode, ou com o comando clássico de localização, <ctrl> + <f>. 

No modo de busca, em todos os campos, exceto o de imagem obviamente, é possível 

digitar a informação que se deseja encontrar. Assim, se um usuário deseja encontrar um 

vaso em que uma das figuras segura um rito, basta digitar <rito> no campo “Decoração”, 

clicar em “Find” e o programa prontamente mostrará todos os vasos em cujo o campo 

“decoração” consta o termo. 

Além da possibilidade de digitar um termo, ou parte de um termo, em alguns campos 

o programa ainda oferece outras possibilidades de busca. No campo “Coleção / Número de 

Inventário”, antes da opção de digitar, é mostrada ao usuário uma lista em ordem alfabética 

por nome de coleção. Caso o usuário não deseje buscar um vaso específico da lista ele pode 

clicar mais uma vez no campo e digitar o termo desejado. Assim, é possível escolher entre 

visualizar exatamente o vaso Agrigento, Mus. Arq. Reg. AG S/115, ou saber quanto vasos 

estão em Agrigento, por exemplo. 

Os campos nos quais se pode escolher a opção de uma lista de dados são: 

“Coleção/Número de Inventário”, como já citado, “Forma”, “Sistematização da Atribuição 

Proposta por Carolina Kesser Barcellos Dias”, “Tema” e “Subtema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


