


O VASO 

- Objeto de coleção

- Objeto de informação – objeto de estudo –
validação enquanto documento

Abordagens

a) “positivista” – técnica – estilística (estética) –
“indústrias” e cronologia

b) “positivista” – estilística – detalhes individuais da 
decoração – atribuição

c) “iconológica” – cenas e seus significados – recorte 
específico da imagem – temas iconográficos



Coleção de Vasos Gregos

Aquarela atribuída a Visconde A. Leroy 
de Barde (1777-1829)
1ª metade do século XIX

(Dep. Artes Gráficas, Louvre, Inv. 23694)



Anne Claude de Tubières-
Grimoard de Pestels de Lévis, 
comte de Caylus, 
(Anne Claude Philippe – 1692 –
1765)
Antiquarista francês – «proto-
arqueólogo»

“Recueil d’antiquités égyptiennes, 
étrusques, grecques, romaines et 
gauloises “
(6 vols., Paris, 1752-1755)



Alain Schnapp (1985) apontou três fases principais dos estudos dos vasos, 
caracterizadas já em 1891, à qual incluiu a fase atribucionista. 

a) a artística, quando os vasos foram descobertos, colecionados e publicados 

com a intensa colaboração de artistas responsáveis pelas ilustrações das peças 

em catálogos; 



“Antiquário em Nápoles”, guache, 1798, Anônimo.



Sir William Hamilton (1731-1803).  
Diplomata escocês 

Embaixador do Reino de Nápoles 

Membro da Society of Antiquaries of 
London





Abertura de uma tumba, próxima de 
Nola, em presença de Sir William 
Hamilton e sua esposa.



Catálogo Hamilton, 
publicado de 1767 a 1776

Cratera com volutas ápula 325 a.C.
“O vaso Hamilton”

Londres, Museu Britânico GR 1772.3-20.14* 
(Vases F 284)



Pierre-François Hugues, « barão 
de Hancarville » (1719 – 1805)

Gravura produzida por de Hancarville para a publicação



“A Cognocenti contemplating ye 
Beauties of ye Antique”

James Gillray (1757–1815)
11 Fevereiro 1801

Library of Congress, Prints & Photographs 
Division, LC-USZC4-8796



Johann Joachim Winkelmann (1717-1768)

Publica em 1764 “The History of Ancient Art” 
(Geschichte der Kunst des Alterthums) 

Historiador da arte e arqueólogo 

alemão, famoso pelo estabelecimento 

do ‘greek revival’ e do movimento 

artístico baseado na arte grega, que 

influenciou o nascimento do 

movimento neoclássico em fins do 

século XVIII. 

Um dos importantes estudiosos da 

arqueologia científica moderna e que 

primeiro aplicou sistematicamente as 

categorias de estilo na história da 

arte.



Fase exegética, que se iniciou com “l’ère des professeurs”, em meados do séc. 

XIX, quando os vasos deixaram de ser apenas peças de coleções e passaram a 

ser objetos de estudo, e as imagens presentes neles começaram a ser analisadas 

e interpretadas. 

Foi neste contexto que o simbolismo tomou força e que a imagem tornou-se 

uma categoria-chave: “mais quoi de plus imposent que l’image? L’image en

saisissant fortement le sens parviendra plus sûrement jusqu’à l’âme et y fera d’un coup 

pénétrer la vérité d’une salutaire façon” (Creuzer apud Schnapp, 1985:70). 



Vaso François –
cratera ática de 
figuras negras em 
volutas, 570 a.C.
66 cm de altura e 57 
cm de diâmetro 
máximo.
Museu Arqueológico
de Florença.

Encontrada na 
necrópole de Fonte 
Rotella, em Chiusi, na 
região da Toscana, 
Etrúria por
Alessandro François 
em 1844. 
Historiador da arte e 
“arqueólogo” (1796 –
1857). Sepultura 
François.



Vaso François –
cratera ática de 
figuras negras em 
volutas, 570 a.C.
66 cm de altura e 57 
cm de diâmetro 
máximo.
Museu Arqueológico
de Florença.

Encontrada na 
necrópole de Fonte 
Rotella, em Chiusi, na 
região da Toscana, 
Etrúria por
Alessandro François 
em 1844. 
Historiador da arte e 
“arqueólogo” (1796 –
1857). Sepultura 
François.



Edmond Pottier: 
« Bible grecque illustrée »



Crítica histórica, indicada sobretudo pela publicação do catálogo alemão de O. Jahn, 

quando estabeleceu-se o método de catalogação das coleções, baseado em 

comparações, definições de proveniência, datação. Nesse período, os vasos gregos 

eram considerados o meio direto para a compreensão da vida cotidiana dos antigos.

Positivista, nesta fase os vasos foram estudados de maneira sistemática, baseando-se 

neles mesmos já que traziam em si informações únicas. O conhecimento daí obtido 

deveria completar aquele reunido através dos textos antigos, relacionando-se, 

sobretudo, a versões conhecidas ou perdidas de mitos. 

Estabeleceu-se uma divisão temática das imagens em duas grandes categorias: os 

temas míticos e heróicos e os temas familiares, divisão esta que influenciaria até a 

atualidade os estudos iconográficos.

“Les vases peints sont à peu près pour nous ce que serait l’imagerie de nos jornaux illustrés si 

notre peinture toute entière périssait d’un seul coup” (Pottier, in Schnapp, 1985:71)



O atributo iconográfico passou a ser extremamente valorizado, 

considerado “o recurso da técnica de leitura iconográfica que permitia não somente 

identificar as personagens mitológicas, bem como discernir o mitológico e heroico 

do humano e, finalmente, identificar as diferentes cenas cotidianas por meio de 

atributos próprios” (Cerqueira, 2001:26).



Representações de Atena

Ânfora panatenaica

Lécitos de figuras vermelhas



Aríbalo



Dracma



“Cratera François” 
575 a. C.

Florença, Museu Nacional 4209



“Ergotimos m’epoiesen” 



Inscrições: nomes das personagens retratadas, e as assinaturas do pintor e do oleiro:
“Ergotimos m’epoiesen” – “Ergótimo me fez”, indicando a autoria do vaso, ou a propriedade da 

oficina





“Clitias m’egraphsen”

Inscrições: nomes das personagens retratadas, e as assinaturas do pintor e do oleiro:
“Clitias m’egraphsen” – “Clítias me pintou”, indicando a autoria da pintura



Heinrich Schliemann
(1822-1890)

Schliemann em cima da Porta 
dos Leões em Micenas, na 

região da Argólida, Peloponeso



Pedras da muralha “ciclópica” na entrada da acrópole micênica, próximo à Porta dos Leões 
em Micenas, na região da Argólida, Peloponeso



Planta do mégaron micênico: 
pórtico com o pátio de 

entrada, ante-sala e a sala 
central com a lareira cercada 
por 4 colunas em frente ao 

trono
Micenas

Vista aérea do mégaron micênico, Micenas



Foto da sala do mégaron com a lareira central cercada pelas 4 colunas
Micenas



Vista aérea da acrópole micênica em Micenas, na região da Argólida, Peloponeso



Círculo Tumular A no interior da acrópole micênica, próximo à Porta dos Leões
Micenas



Círculo Tumular B no exterior da acrópole micênica 
Micenas



Estela e objetos em ouro encontrados nos túmulos shaft do Círculo Tumular A 
Museu de Micenas



Objetos em ouro, prata, pedra e cerâmica encontrados no túmulo shaft número V
do Círculo Tumular A

Museu de Micenas



Taça carenada ornamentada com círculos concêntricos
contínuos encontrada em um túmulo shaft do Círculo
Tumular B. Forma de vaso típica da produção cerâmica
micênica, originalmente produzida em metal

Máscara de “Agamemnon” e 
máscara em ouro encontradas 

em túmulo shaft do Círculo 
Tumular A

Flor encontrada no 
Túmulo em shaft

número V do Círculo 
Tumular A

Vaso em cristal em forma de ave 
encontrado em um túmulo shaft do 

Círculo Tumular A

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/MaskeAgamemnon.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/MaskeAgamemnon.JPG


Desenho esquemático da estrutura de um túmulo em thólos micênico



Foto da entrada do Túmulo de Atreu,  Micenas
Típico túmulo em thólos, micênico

Foto do interior do Túmulo de 
Atreu, Micenas

Câmara em cone (beehive)

Desenho esquemático do 
Túmulo de Atreu, em Micenas


