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Enquanto a arte
egípcia é uma
arte ligada ao
espírito, a arte
grega liga-se à
inteligência, pois
os seus reis não
eram deuses,
mas seres
inteligentes e
justos que se
dedicavam ao
bem-estar do
povo.
A arte grega
volta-se para o
gozo da vida
presente.

Imagem: Fídias / Pórtico de Donzelas / Thermos / Creative Commons - Atribuição - Partilha nos Mesmos Termos 2.5
Genérica
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Imagem: Autor desconhecido / Venus Genitrix
/ Baldiri (Own work) / Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Imagem: Autor desconhecido / Encontrado
em Samotrácia em 1863, Vitoire de
Samotrace, 90 aC / Musée du Louvre / MarieLan Nguyen / public domain.

Imagem: Autor desconhecido / Venus de Milo,
130-100 aC / Musée du Louvre / Mattgirling
/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported license.

Imagem: Míron / Discobole en Action, séc. 5
aC / Museo nazionale romano di Palazzo
Massimo / Jastrow / public domain.

Contemplando a natureza, o
artista se empolga pela vida e
tenta, através da arte, exprimir
suas manifestações. Na sua
constante busca da perfeição, o
artista grego cria uma arte de
elaboração intelectual em que
predomina o ritmo, o equilíbrio,
a harmonia ideal.

Eles têm como características:
o racionalismo; o amor pela
beleza; o interesse pelo
homem, essa pequena criatura
que é “a medida de todas as
coisas”; e a democracia.
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As edificações que despertaram maior
interesse foram as dos templos. A
característica mais evidente dos
templos gregos é a simetria entre o
pórtico de entrada e o dos fundos. O
templo era construído sobre uma base
de três degraus. O degrau mais
elevado chamava-se estilóbata e
sobre ele eram erguidas as colunas.
As colunas sustentavam um
entablamento horizontal formado por
três partes: a arquitrave, o friso e a
cornija. As colunas e entablamento
eram construídos segundo os
modelos da ordem dórica, jônica e
coríntia.

Dórico

Jônico

Coríntio
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Os principais monumentos da arquitetura grega:
a) templos, dos quais o mais importante é o Partenon de Atenas;
b) teatros, que eram
construídos em lugares
abertos (encostas);

c) ginásios, edifícios
destinados à cultura física;
d) praça - Ágora onde os
gregos se reuniam para
discutir os mais variados
assuntos, entre eles, filosofia.

Imagem: Dawags / Teatro de Epidauro na Grécia / Creative Commons AtribuiçãoPartilha nos Termos da Mesma Licença 3.0 Unported.
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- ânfora - vasilha em forma de coração,
com o gargalo largo ornado com duas
asas;
- hidra - tinha três asas, uma vertical
para segurar enquanto corria a água e
duas para levantar;
- cratera - tinha a boca muito larga,
com o corpo em forma de um sino
invertido, servia para misturar água
com o vinho.

Imagem: Ricardo André Frantz (User:Tetraktys) / Ânfora Grega /
National Archaeological Museum of Athens / Creative Commons Atribuição - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não Adaptada.

A pintura grega encontra-se na arte cerâmica. Os vasos gregos são também
conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia
entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. Além de
servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre
outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Por isso, a sua forma
correspondia à função para que eram destinados:
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• figuras negras sobre o fundo vermelho;

• figuras vermelhas sobre o fundo negro;

• figuras vermelhas sobre o fundo branco.

Imagem: Zubro, photo, 2005. Roby, routing, 2005. Image renamed from
Image:Cratère en calice étrusque2.jpg. / Aquiles matando um prisioneiro de
Tróia na presença de Charun, séc. 4 e 3 aC. / Gabinete de Medalhas / GNU
Free Documentation License.

Imagem: Python (ceramista) e Douris (pintor) /
Heracles e Atena, 480-470 aC. / User:Bibi
Saint-Pol, own work, 2007-02-13 / domínio
público.

As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e
cenas da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras foi Exéquias.
A pintura grega se divide em três grupos:
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Os gregos criaram vários mitos para
poder passar mensagens para as
pessoas e também com o objetivo
de preservar a memória histórica de
seu povo.

Três mil anos atrás, não havia
explicações científicas para grande
parte dos fenômenos da natureza
ou para os acontecimentos
históricos.
Portanto, para buscar um
significado para os fatos políticos,
econômicos e sociais, os gregos
criaram uma série de histórias, de
origem imaginativa, que eram
transmitidas, principalmente, por
meio da literatura oral.

Imagem: Euaion / Cena de banquete, 460 a 450 aC / Musée du Louvre / Marie-Lan
Nguyen (2010) / public domain.
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Grande parte destas
lendas e mitos chegou até
os dias de hoje e é
importante fonte de
informação para
entendermos a história da
civilização da Grécia
Antiga.
São histórias riquíssimas
em dados psicológicos,
econômicos, materiais,
artísticos, políticos e
culturais.

Imagem: Krodos / Themis e Egeu, 440-430 aC / Altes Museum / User:Bibi Saint-Pol, own
work, 2008-02-16 / domínio público.
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De acordo com o gregos, os deuses
habitavam o topo do Monte Olimpo,
principal montanha da Grécia Antiga.
Deste local, comandavam o trabalho e as
relações sociais e políticas dos seres
humanos.
Os deuses gregos eram imortais, porém
possuíam características de seres
humanos. Ciúme, inveja, traição e
violência também eram características
encontradas no Olimpo.
Muitas vezes, apaixonavam-se por
mortais e acabavam tendo filhos com
estes. Desta união entre deuses e
mortais surgiam os heróis.
Imagem: Autor desconhecido / Hercules beating Nessus / Ricardo
André Frantz (User:Tetraktys-English) / Creative Commons - Atribuição
- Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não Adaptada .
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- Praxíteles, celebrado
pela graça das suas
esculturas, pela lânguida
pose em “S” (Hermes com
Dionísio menino). Foi o
primeiro artista que
esculpiu o nu feminino.
Imagem: Praxiteles / Capitolino Vênus, 4 aC. / Musei Capitolini / Jastrow
(2006) / public domain.

Imagem: Praxiteles / Museu Arqueológico de Olímpia / Roccuz [1] / Creative
Commons - Atribuição - Partilha nos Mesmos Termos 2.5 Itália .

Os principais mestres da escultura clássica grega são:
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Criou padrões de beleza
e equilíbrio por meio do
tamanho das estátuas
que deveriam ter sete
vezes e meia o tamanho
da cabeça.
Imagem: Policleto / Doríforo / Museu Pushkin, de Moscou / Shakko / Creative
Commons - Atribuição - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não Adaptada

Imagem: Policleto / Doriforo, 440 a.C. / Museo archeologico nazionale di Napoli /
Marie-Lan Nguyen (2011) / Creative Commons Attribuzione 2.5 Generico.

- Policleto, autor de Doríforo - condutor da
lança.
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Imagem: Joseph / Concepção artística do Parthenon, 1891 /
disponibilizado por Immanuel Giel / domínio público.

Imagem: Fídias/ Athena, 3. a.c. / Museu Arqueológico Nacional
de Atenas / Marsyas / GNU Free Documentation License.

- Fídias, talvez o mais
famoso de todos, autor de
Zeus Olímpico, sua obraprima, e Ateneia. Realizou
toda a decoração em
baixo-relevo do templo
Partenon: as esculturas
dos frontões, métopas e
frisos.

Imagem: Tilemahos E fthimiadis, originalmente lançado para o Flickr como Reconstrução do frontão
leste do Parthenon acordo com o desenho por K. Schwerzek / Creative Commons - Atribuição Partilha nos Mesmos Termos 2.0 Genérica.
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Foi Lisipo que introduziu a
proporção ideal do corpo
humano com a medida de oito
vezes a cabeça.

Imagem: Cópia do original de Lísipo / O raspador, 320 aC. / Musei Vaticani / Marie-Lan
Nguyen / public domain.

- Lisipo, representava os
homens “tal como se veem” e
“não como são”.
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Imagem: Miron / Discóbolo Townley / SFEC_BritMus_Roman_021.JPG: Steve FECameron (Merlin-UK) trabalho derivado: Tetraktys (discussão) / Creative Commons Atribuição - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não Adaptada , 2.5 Genérica , 2.0
Genérica e 1.0 Genérica .

Imagem: Miron / Reconstrução do que se acha ser o "Guerreiro Ferido" / Musei
Capitolini / Marie-Lan Nguyen / Creative Commons - Atribuição 2.5 Genérica .

- Miron, autor do Discóbolo, homem arremessando o disco.
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