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L'impact le plus conSid6rable du rayonnement de I'iconographie grecque a certainemeni418 celui
des irnages de 1'6poque classique. Mais d8s que I'on aborde le probl8me de Ia transmission des thbmes
et des s c h h a s iconographiques on s'apercoit de sa complexite, car thernes et schemas Bvoluent dans
le temps et dans I'espace mais, en mdme tenps qu'iis cont expresion de I'environnement Bconomique
et social qui a 618 le leur, ils se heurtent A I'apport des entit6s geopolitiques nouvelles Pour essayer de
comprendre le langage de I'image visuel!e et de I'lnterpreter. 11 faut donc operer ungrecherche A Ia fols
verticale et horizontal8 clont quelques d6couverte.s recentes soulignent I'lmportance. C'est ainsi que les
fouilles d E r W e (Eubee) ont mis au jour une stirie d'amphores panath4nalquessur lesquelles est Rgure
le groupe all6gorique d'EirBn8 portant Plutos DatBes de 3601359, elles nous donnent un t e m i n u s ante quem pour le cB1bbre groupe de CBphisodote expos6 sur I'Agora d'AthBnes, exemple d'une dlfiuslon
d'image, quasl interne, de Ia plus grande importante. Ailleurs, I'impact d'une lrnage classique se manifeste ciiff6remment dans les r4gions lointaines coexlstent A cotB d'un art local prospbre des documents
de culture grecque d'un grand raiiinement Abisl. A Palmyre. gux Allath de style local s'aloute A ~resent.
dans le sanctualre meme de cette dBesse. une AthBna du 2
S. ap. J.-C., variante de Ia ParthBnosde
Phldlas, d'une facture excellente, alors qu'une statue de Mlnerve (trouv6e A Aventicum en Sulsse), Men
provlnclale au contraire, garde A I'Bpoque rornaine le couvenjr de I'AthBna Velletrl et de 11Ath6naLemnia. Enfin, A Chypre, I'Aphrodite arn6e de NBa-Paphos (2-3
S. ap. J.-C.) remonte Aunetradltionlconographlque qul nous permet de supposer I'exlstence d'un origlnal post-praxit6lien figumt Ia deesse en
traIn.de brandir son BpBe; toujours A Chypre, une mosaique de Palaepaphos d'6poque QBvMenne,
fidhle A un iype iconographique connu, reprodulsalt vraisemblablement une Aphrodlte du 4
S. dansla
tradition de Praxitele. Ainsi, c'est seulement en Blargissatd notre champ d'lnlDnnation au maxlmumqu'll
nous est possible d'etablir les bens entre I'lconographle dassique et celle des culhires poct8rieures proches ou BlolgnBes.
(') - Conferdncla pronunciada do Museu de Arqueologia e Etnologla - USP, em novembro de
1983. O original em frances to1 publicadoem PraktikB ton XII DI4thnous Synedrlou Klasslkf3s Archalologlas (Atenas, 4-10 set 1983), Atenas 1985: 322 - 328. Traduzida por Haiganuch Sarlan
(MAE-USP).

Nao A preciso insistir na extraordinaria irradiacao conhecida pela iconografia grega: ousaria dizer que toda nossa cultura A um testemunho desse fendmeno, e ainda durante a primeira metade do shc. XX retomou-se com frequdncia a imagfstica que os
gregos nos legaram. Entretanto, o impacto foi maior nas imagens da Apoca grega classica - entendo por "classico" na0 o julgamento qualificativo mas uma Apoca detekinada da evolucao artistica, em seu sentido mais ampb, entre a metade do shc. V a.C. e a
epoca de Alexandre Magno.
Desde Homem constituiu-se a mitologia grega e a partir do periodo arcaico, pelo
menos no s6c. VI a.C., constituiu-se tambAm a iconografia (basta pensar em Sofilo e
Cliiias), enriquecida que foi por contribuicoes de origem oriental, egipicia, anatolica. UTI
certo numero de constantes revelam-se desde o infcio, mas elas s6 estarao perfeitamente desabrochadas na Apoca clAssica, e 6 a partir dessa Apoca que sua irradiacao
sera mais consideravel.
O problema da transmisstio dos temas e esquemas iconograficos A complexo:
variando com o local e tempo, exprimem o meio econdmico e social nos quais se aprimoram, o gosto, as ideiis pollticas tarnbAm, ao mesmo tempo que dependem do material que Ihes serve de suporte. A iconografia classica vai entao, As vezes, de encontro
A contribulc%oparticular de cada entidade geopolitica, em uma certa Apoca, mas ela A
levada por uma forte corrente, a da Koinb helenfstico-romana. S6 uma pesquisa ao
mesmo tempo vertical e horizontal pode mostrar como a linguagem da imagem visual
da Apoca grega classica impos-se desse modo, ao se adaptar em suas formas e As
vezes em seus significados. atrav4s do espaco e do tempo. Por pesquisa vertical, entendo naturalmente que, partindo das origens, ela deve ir ate o perlodo paleo-cristao e
islamico; por horizontal, que ela deve atravessar o imenso dominio geogrtlfico onde se
desenvolveu a iconografia grega.
Desejaria iiustrar essa influencia consideravel exercida pela iconografia cltlssica,
e algumas das vias que ela seguiu, por meio de exemplos escolhidos entre as descobertas recentes, exemplos que 9s vezes modificam e outras vezes confirmam as opinioes expressas ate o momento.
Sabe-se, asslm, o quanto os nascimentos divinos sao importantes na iconografia
grega, sobretudo em Apoca classica; Schefokll mostrou que o mito do nascimento de
Erictonb, tao em voga no &c. V. a.C. - cf. a taca do Pintor de Codm, por volta de 435
a.C. - foi transferklo para o pequeno Pluto, a crianca divina de Ele)usis, esta crianca
que, no momento em que as alegorias assumem uma importancia crescente no pensamento e na arte grega, o escuitor Cefis6doto ira figurar nos bracos de Eirene, a Paz
portando a Riqueza que vem das entranhas da Terra, cAlebre grupo que os atenlenses
expoem na Agora de Atenas3. E ent8o que intervem um fenomeno muito importante de
difusao da imagem: exposta na Agora, essa estatua teve um sucesso consideravel e.
1 - Schefold, 1981: 64.
2 - Berlim, 2537; Beazley, 1963: 1268.2 e Addenda. 177.
3 - Schefold. 1981: 64. n. 2 e 348. n. 118.

como outras, foi imitada pebs pintores das anforas panatenaicas, como H. Thornpson o
mostrou. Ora, a data do original de Cefisodoto foi controvertida durante longo tempo:
para alguns, ela remonta a 360 a.C. aproximadamenteou pouco antes, enquanto outros
optam por uma data mais tardia. Felizmente. em 1969, as escavacbes de ErAtria reve
laram um certo numero de anforas panatenaicas em um depbsito contendo ceramica do
sAc. 111 a.C., proveniente de uma casa prbxima do caminho que conduz da Agora ao
ginasio. Um certo numero dessas anforas pertence ao grupo do arconte Callmedes
(360 - 359 a.C.), e o stmbolo que elas reproduzem A a famosa Eirene de Cefisodoto
(fig. 1). que jb era celebre nessa Apoca, dando assim um teminus ante quem preclo.
so para a data do prototipo, cuja datacao baixa (por voita de 340 - 320 a.C.) fica definC
tivamente afastada4. Temos at um exempb de difusgo interna de uma imagem, isto A,
no interbr da cidade de Atenas, e de uma difusao tao rbpida do ponto de vista cronol6gico que se poderia quase dizer que A contemporanea da criacao do original. Mas o sucesso do grupo na Apoca romana tambAm foi notbvel: A preciso assinalar que a melhor
cbpia (ou uma das melhores) descobertas provem de um achado arqueol6gico recente
feito em Cherchel na ArgAlia5: A uma das pecas mais expressivas que conhecemos ate
o presente na sArie da cbpias estudadas ate ainda hb pouco tempo.
Outros exemplos que veem ao esplrito a parhir das descobertas recentes concemem entre outras as grandes divindades oifmpicas, cuja iconografia A perfeitamente
caracterizada e fixada na Apoca ci6ssica. Tomemos de tnlcio Atena: o aspecto desta
deusa 6 bem conhecido, com os seus atributos (por exemplo, na cratera dos Nlbbidas)6. Recentemente. importantes descobertas mostraram que o impacto desta figura
clbssica no Oriente Proximo, na distante Palmira, era ainda maior do que se poderia
imaginar. Uma equipe polonesa e holandesa. que trabalha nesse sii&, resgatou em
1975 o templo de Alat7 e encontrou na parte oeste da cella bases de colunas Indicando
a provavel presenca de um baldaquim e, bem perto, fragmentos de escultura representando a divindadee.
Mas lembremo-nos de inlcb de quem A Alat, qual A seu aspecto, quais sao os
seus atributos: deusa da guerra, ela tomou os emblemas de Atena (o que A tambem
uma forma de irradiacaodessa Ultima), a &Me. o gorgbnelorg o capacete, o escudo, a
lanca, mas adaptados pela arte e esplrito locais. Desse modo, em um relevo do Louvre
proveniente de Palmira, ela aparece como uma contrapartida local de Atenag. Mas ela
estb do mesmo modo ligada a uma divindade bem diferente, por sua vez prbxima de Artemis e de Clbele, a deusa stria AstarteAtargaUs, e talvez representada sentada sobre
4 - Themelis, P., AAA II, 1969. 409-416. CI. tarnbh Frei. 1973: 19.
5 - HA uma mencAo em Bwchenakl, 1979: 38 e 42, flg. 13.
6 - Paris, Louvre, G 341: Beazley, 1963: 601.22 e Addenda. 130.
7 - Drijvers, H.J.W., Antike Welt 7. 1976: 28-38; Gawlikowski. M. RA. 1977. 253-274
8 - Drlvjers, l b l d 31. Ig. 4.
9 - Paris. Louvre, AO 14927; Stardy, J., Lexlcon Iconographlcum Mythologlae Classlcae
(LIMC) l(1981) s.v. "Allath..cat 20 (mm bibliografia).

um leso (relevo de Hatra no Museu de Bagdd 1•‹. que data da primeira metade do sec. I
de nossa era), ou ainda sentada entre dois leoes, armada (relevo de Khirbet es-Sane
na Sfria, conservado no Museu de Damasco ' I . fig. 2). E que para as tribos semi-namades da Sfria Alat representa os aspectos essenciais de suas vidas: por um lado, deusa
da guerra, mas tambem deusa da fertilidade, deusa-mae, cobrindo assim as principais
preocupacoes da exisfbncia no deserto. A assimiiacao com Artemis deu-se em uma fase antiga de sua iconografia: justamente nas escavacoes recentes de Palmlra, sobre
um altar descoberto em seu santuhrio e datando do sec. VI &C., pode-se ler "A Alat,
que A Arternis' (enquanto outras inscricoes muito numerosas a identificam com Atena:
as Inscricoes trazem Atena em grego, Alat em palmirense). Ora a descoberta de 1975
feita na cella do tempb de Alat esclarece, com um novo dado, nao s6 a extensa0 da irradlac8o de uma imagem grega, como tambem a profundidade de sua assimilacao: em
lugar da habitual escultura pabnirense acima mencionada, trata-se agora de uma magnffica Atena esculpida em um m 8 m r e de excelente qualidade (fig. 3 - 4)j3. Essa estatua, atualmente reconstihikla no Museu de Palmira, mede aproximadamente 2,14 m dos
pes A calota do capacete; a cabeca A esculpida separadamente e sua altura (26 cm)
conforma-se Bs proporcoes classicas. A datacilo da obra situa-se no segundo s6culo
de nossa era, mas na verdade para alguns ela data da primeira metade desse s6cul0,
para outros, da segunda metade. E evidente que se trata de um trabalho de tradicao
classicizante. A atitude 15 a das replicas da Parthenos. sendo a perna direita a perna de
apoio: o braco esquerdo segurava um escudo colocado junto B perna, da qual foram
encontrados alguns fragmentos, o braco direito erguido apoiava-se na lanca. O peplo
com apoptygma 6 cinturado com duas serpentes entrelacadas e o arranjo das pregas
corresponde A restituicao corrente do original de Ffdias; com efeito, 6 encontrada na
Atena do Varvakeiob na Mlnerva com colar do Louvre. Entretanto a Vitoria (Nike)
esta ausente e a forma da egide, em Palmira, 6 particular: dobrada em dois, ela passa a
tiracolo, obiquamente, sobre o ombro direito, e A provida de serpentes entrelacadas e,
ao centro de uma cabeca de Gorgone. Essa forma da eglde A a mesma da Atena Lemnid4 (cf. os exemplares do Museu de Dresde e do Museu de Berllm), mas a comparaca0 mais prbxima 6 com um origtnal grego da Agora15, datado de 430-420 a.C. aproximadamente. Quanto cabeca, executada com qualidade, ela se aproxima de uma
cabeca da Parthenos em Beriim.
O conjunto constitui, pois, uma especie de am4lgama de tipos gregos da Apoca
10 - Bagdd, Museu do Iraque, 58131, do santuado X de Hatra; Starcky, J., "Allath, AthBna et Ia
d6esse syrlenne", em Mythologle Greco-Romalne, Mythologles PBrlphQriques(l981) 127; ld.
LIMC I, &v. "Allath" cat 48.
11 - Damasco, Museu Natlonal, 2351 (4834)5; Starcky. o. c. n. 10. 127 e n. 31; Id. LIMC I.
8.v. 'Allath". cat 44.
12 - Drljverq H. J. W., "De matre Inter leones sedente", em Hommages M. J. Vermaserem1 (1978) 340, pl. 75; Starcky, o.c, n. 10, 123-124; 16, LIMCI. 8.v. "Allath" cornentado p. 570.
13 - Palmlq Museu A 13817.5; Gawllkowskl, M.. R& 1977,267-269, flg. 12-13; Starcky, o.c,
n. 10, 124 pl. 111. 1; Id. LIMC I, 8.v. "Allath" cat. 28. I400 esta ainda conflmada a provenlencla do
marmore (Asia Mena ou mesmo PentBUco?).
14 - Llppold, 1950: 145, pl. 51, 3 (exemplar de Dresde).
15 - Thomps~n,1976 : 201 -202, flg. 104 (S 654).

classica, com muitos tracos da Parthenos mas tambem da Atena Lemnia A descoberta de Palmira leva a uma observactlo e ao mesmo tempo coloca uma questao: a
Atena encontrada na cella do templo de Alat mostra que, para os fieis de Palmira. o
carater de sua propria divindade era tao pr6ximo do de Atena, tal como podiam conhecer, que Ihes era posslvel aceitar como imagem de culto uma estatua derivada do espF
rito classico. E a questao A a seguinte: quem em Palmira, no segundo seculo de nossa
era (ainda que para alguns a estatua seja ainda mais recente), tinha ao mesmo tempo a
cubra ciassica necesshria, o gosto se se preferir e, naturalmente tambem, o dinheiro,
para encomendar e pedir a execuc8o de semelhante obra-prima?
Por outro lado, outra cabeca de Athena tambAm em m 8 m r e foi igualmente encontrada na ceila do templo, com o capacete decorado com duas cabecas de carneiro
em relevo"? ternos aqui uma copia de um Upo bem conhecido na Atenas do &c. IV
a.C., o da Atena Giustiniani (cf. a bela copia de Apoca helenlstica do Museu Nacional de
Atenas no 3004)' 7.
Parece-me ao menos posslvel que estas obras tenham sido executadas em
Palmira mesmo (ainda que a opiniao contr6rh seja a mais defendida comumente): n8o
que seu transporte tenha sido muito dificil, mas, entre os fragmentos do templo, foi descoberto um pequeno relevo pertencente a um friso talhado no c@c&o
i
palmirense
tambAm de inspiracao grega lembrando o frlso oeste do Partenon; em todo o caso A
preciso explicar a existencia deste relevo. Parece-me que um novo capfiulo sobre a
iconografia e a escultura grega em Palmira esta para ser escrito.
Outra descoberta, pouco menos recente. mostra essa faceta bem diferente desse jogo de influencias e de contra-influ6ndas. Em 1972 foram encontrados em Avenches, a antiga Aventicum, na Sulca, os elementos de uma estatua de Minerva, um acrb
Bto, em um edlflcio identificado como sendo provavelmenteo Capitbiio (fig.5). Essa obra
acaba de ser publicada no pormenor e o autor propoe ao mesmo tempo uma reconstituicaol 9: ela. A de mArmore muito branco, cuja provenidncia nao fui ainda determinada, e
sua tAcnica A das mais curiosas, provinclal mas que desafia uma IocaIizacAo exata.
Alem da cabeca protegida pelo capacete, foram encontrados fragmentos de maos, de
pAs, e o gorgbneion Mas A a cabeca que A mais notavel com seu rosto oval levemente dissimetrico, olhos fixos bem abertos, encirnada por um capacete corlntio cinzelado,
sobre o qual A modelado um rosto em relevo (um Gesichtshelm, elmo-face). A despelto do seu patticularlsmo. ela aparenta-se aos odginais da Apoca classica, talvez do fim
do sAc. V a.C., e pode-se pensar na Atena Velletri do Louvre, que se atribui a CresC
ias20, e, a partir dar, h cabeca da Colecao Ludwig do Museu de Basileia2l; ela dlfere entretanto dessas cabecas pelo penteado, influenciado por tipos romanos, com suas me16 - Starcky, J.. LIMC I, 8.v. "Allath". cat 29.
17 - Carouzou, 1968 : pl. 55 (nQ3004).
18 - Cf. Starcky. J., LIMC I, 8.v. "Allath". 567, cat 28.
19 - Bosset 1983 : 22-27, pl. 16- 17; reconstitulc80 pr. 18.
20 - Berger. E., AK 17, 1974, 132 pr. 35. 4-6; 36, 7.
21 - lbld 131, pr. 33-35,3.

chas caindo de cada lado do rosto, na frente das orelhas serni-escondidas, e a massa
de cabebs que desce sobre a nuca, lembrando a Minewa do Arco de Trajano em Benevento. Com efeito, se a reconstituic$o dada for correta, trata-se de obra ecl4tica. cujos componentes, Atena Velletri e tamb4m Atena Lemnia quanto a atitude, remontam todos B 4poca c~ssica.Essa obra, datada do segundo ou terceiro quartel do segundo
s6culo de nossa era, 4 um exemplo muito curios6'do impacto clhssico sobre um escultor ou sobre uma oficina local por certo talentoso, e cujo particularismo se exprime em
uma linguagem pessoal.
Uma forma ainda diferente de irradiacfio pode ser estudada atrav6s de uma estatua de Afrodite recentemente descoberta em Chipre. H4 alguns anos, as escavacbes
arqueoiogicas polonesas dirigidas pelo Professor Daszewski revelaram em Nea Paphos uma estatua de mhrmore de Afrodite, &qual dedicou recentemente um estudo min u n c i ~ s o(fig.6).
~ ~ Essa obra, menor que o tamanho natural uma vez que mede por volta de 90 & de anura, sem cabeca e quebrada nas pernas. apresenta um aspecto muito
particular de Afrodite, uma Afrodiie armada. Grande deusa da natureza, com a mesma
qualificactio que Atena ou Arternis, Afrodite 4 tamb4m a protetora de algumas cidades
e, dessa forma, ela pode ser figurada armada: tal era o caco em Citera, Esparta, Corinto onde sabemos por Pausaniis (11.5.1) lque se adorava, na acropole, uma Afrodite
armada Mas a que tradicao iconogrAfica liga-se a obra de Nea Paphos? Ela representa
a deusa nua, apoiada na perna esquerda e tendo a perna direita livre, levemente estendida para frente; o braco direito ergue-se acima da cabeca, a mao segurando verticalmente uma espada (a m%oconservou-se, bem como uma parte do cabo da arma); tem
o braco dobrado, com um bracelete que enfeita o antebraco: a mao devia segurar a
bainha. O cintura0 atravessa a fgura obliquamente, passando pelo peito e pelas costas. E evkiente que temos aqui uma Afrodite hoplismena,jh armada e mesmo no ponto
de ameacar com sua arma; assim. essa descoberta confirma a exlst6ncia de um odgina1 diferente daquele que se suspeitava atraves da &lebre Afrodite "con Ia spada", conhecida sobretudo pela c6pla muno restaurada de Florenca, um original que devia figurar a deusa, na0 prestes a colocar a arma na bainha, mas no momento de brandi-la
aclma da cabeca. Parece, pois, que se tenha enfim o elo que faltava entre o origlnal da
Afrodiie de Epidauro (cf. a copia do Museu Nacional de Atenas, datada do s4c. I d.C.)23
- cujo drapejamento deixa nus o ombro e seio direitos, e que segurava na mtio esquerda erguida provavelmente uma espada - e um original mais tardio, influenciado pela
Afrodite de Cnido em sua nudez, e recuperado peb gosto helenfstico - romano. E
posslvel afirmar hoje que a copia romana de Nea Paphos, datada dos s4cs. II ou 1
I1de
nossa era, 4 a prbpria prova da existhcia de tal original p6s-praxiteliano, sendo ele
mesmo uma contaminacao de pelo menos dois tipos.
Outra descoberta, feita t a m b h em Chipre, permite-nos evocar o fenbmeno da Irradia~&
mas
~ de um angulo diferente; ela de novo liga-se a Afrodite, mas trata-se desta
22 - ~aszewski.W.A, RDAC. 1982: 195-201. pr. 44.
23 - Ibid. pi. 44, 5.

vez de um problema de esquema mais do que de motivo: transposicao de um esquema
classico de um mito a outro. ou ao contrario conservacao do mesmo esquema atrav6s
do espaco e do tempo. Trata-se de um mosaico de Kouklia (Palaepaphos) descoberto
em 1972 pela missao arqueologica sulca de Fr. G. M a i d 4 e datada de 6poca severiana. A figura central representa uma mulher vista de costas, tendo como unica roupa um
sutia, pois o drapejamento que cobria o seu corpo esta quase caindo e ela o segura em
vao com sua mao (fig. 7). A sua esquerda encontra-se uma bacia de alto pe, A sua direita ve-se uma estela com um objeto redondo que poderia ser um espelho ou um escudo.
A mulher parece sair de um banho enquanto uma grande ave da uma bicada no drapejamento. Toda a cena respira a atmosfera levemente eibtica da idade helenlstica e 4 em
contexto helenlstico que se devem buscar as cornparacoes diretas Mas. indiretamente, 6 a 6poca classica, ao s6c. IV a.C., que m o n t a o esquema.
O descobridor tentou imediatamente encontrar uma explicacao da cena pensando no mito de Leda e o cisne, tao popular a partir do s6c. IV. a.C., e que a arte romana e
barroca ira can frequgncia reproduzir. Mas a despeito da popularidade da imagem, da
presenca do passaro e do drapejamento caindo, eu apresentei desde o inido, em
1972-197Y5, uma outra interpretac80. A posicao dos protagonistas, da mulher e do
passaro, 6 absolutamente contraria ao esquema iconografico habitual de Zeus e Leda
e, se as vezes acontece que um mesmo esquema possa servir para ilustrar dois mitos
(penso no castigo de Helena e em Ajax e Cassandra, a partir de uma certa Apoca), 6
muito mais raro encontrar uma mudanca muito considerAvel nos esquemas que ilustram os mesmos momentos de um mito: ora Zeus-cisne aproxima-se de Leda de frente
e nao de costas; ainda muito tarde, um mosaico romano de El Djem na Tunf~ia2~
(fig.8),
bem como uma s6rie de Iamparinas que adaptam este esquema do erotismo helenlstico-romano, retoma a mesma atitude, criada desde o primeiro quartel do sec. IV a.C.: 6
de frente que o passaro se aproxima. Por outro lado, o passaro do mosaico de Paphos
nao 6 necessariamente um cisne e 6 muito provavel que se trate antes de uma gansa.
Entretanto, o que deve ser determinante em semelhantes tentativas de identificacilo 6 o
esquema iconografico: ora, conhecemos muitos exemplos figurando Afrodite e sua
gansa ou ainda Afrodite enviando sua gansa como sfmbolo de amor, e o tipo da mulher
com o drapejamento pendente 6 com certeza o de uma Afrodlte do &c. IV &C.; basta
pensarmos na tradicao praxiteliana da Vnnus de ~ r i e s ja
~ ~muito
,
mais evolulda' na
Afrodite de SiracusaZ8, onde o drapejamento sublinha e serve de quadro As pernas
nuas da deusa. O esquema da Afrodite com a gansa que encontramos neste solo de
mosaico em Pabepaphos, provavelmente de Apoca severiana, n8o se acaba com a arte romana; muito ao contrArio, pode-se seguir sua descend6ncla no esquema das TrQs

...

24 - Maier, F. G., A 4 1974 : 43. fig. 21 -22.
25 - Kahil. L, em Karageorghis, V., BCH 96, 1972 : 1037, Rg. 54; a id6ia foi retomada por Martini. W. "Leda oder Aphrodite?" em Festschrifl Brommer, 1976 : 223-229
26 - El Djem. fl242. datada de 220-235 aprox.; Dunbabin. 1978 : 148. nQ54 e 259, n921 d.
27 -Paris. Louvre. 439; Lippold, o.c, n 14. pr. 83. 2.
28 - Delivorrias, A, LIMC 11 (1984) +v. "Aphrodite". cat 743. com bibliografia

Gracas tal como se encontra, por exemplo, em um pitoresco relevo copta do Ashme
iean Museum de O ~ f o r d ~ ~ .
NBo cogitava em absoluto muluplicar, nessa curta exposicb, exemplos tornados
como membra disjecta Simplesmente tentei mostrar as diversas formas que podia
assumir a IrradhcBoda lconografia ciassica, isto 6, a dos s6cs. V e iV a.C., cujo impacto permaneceu tao considerdvel atrav6s do tempo e do espaco. As razoes disso si30
mliluplas; pode-se arguir sobre a perfeicao atingida pela f m a artistica e nunca ultrapaskda, mesmo nas mais grandbsas criacbes helenlsticas mas existem certamente
muitas outras, e talvez mais profundas, tais como a qualidade da expressao por uma
imagem aiegbrica, da Paz que leva h Prosperidade (Eirene e Ploutos), sinal da transfomacBo das mentalidades, ou, atrav6s da Parthenoq a imagem da grandeza e do
poder (na origem, a de Atena e sua cldade), ou ainda o erotismo alado h beleza no tema da Afrodite do s6c. IV aC.
'Retrouver Ia trame silencieuse de I'histoireg para retomar a bela expressao empregada por Jean Sauvaget a propbsito da arte isiamica, tal 6 definitivamenteo objetivo
de nossa pesquisa Mas, para reenconlrd-Ia, 6 preciso reunir o conjunto da documentaca0 existente, em toda a medida do posslvel, sem discrirninacao quanto h provenidncia, nem h qualidade est6Uca, e submetendo os documentos a uma analise critica seria.
S6 uma informacao suficientemente ampla permitlrd estabelecer o elo entre a iconograRa puramente ciassica e a das culturas posteriores, que dela sao largamentetributarias:
este estudo deveria reencontrar a migrac8o dos motivos e dos esquemas iconograficos
na grande Koln6 romana atrav6s de suas diversas dreas culturais, eventualmente a
transformacBo de suas formas e de seus significados, enriquecendo desse modo nosso conhecimento da lconograla proprfamente ciasslca
\
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Fig. 1) Anfora panatenaica Atenas, Museu Nacional 20044.

Fig. 2) Relevo : Damasco, Museu Nacional 2351 (4934).

Fig. 4) I d e q pormenor.

Fig. 5) Cabeca de estalua Avenches (Suica), Museu Romano (Copyright E. Bersier, Fribourg).

Fig. 6) Estatua de marmore proveniente de: Nea Paphos (Chipre). Paphos, Museu.

Fig. 7) Mosaico : Palaepaphos(Chipre), Museu.

Fig. 8) Mosaico de El Djem, no242 (DAI - neg. 64539).

