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Cap. 3 – Normas Clássicas

Sugestões e declarações: 
Norte da Ásia, Síria, Iraque, 800 – 600 AEC



Placa com pantera 
recurvada, bronze 
cita, de Tuva, na 
Rússia, c. 750 AEC. 

(relativo aos citas, 
antigos habitantes da 
Cítia, região ao Norte 
e a Leste do Mar 
Negro; Vale dos Reis, 
famoso sítio na 
Província de Tuva, no 
sul da Sibéria)

Sugestões e declarações: Norte da Ásia, Síria, Iraque, 800 – 600 AEC



Painel de marfim 
marchetado: uma 
leoa devorando um 
menino, obra fenícia 
de Nimrud, c. 750 
AEC. Museu 
Britânico.

Sugestões e declarações: Norte da Ásia, Síria, Iraque, 800 – 600 AEC



Relevo assírio de asnos em fuga, de Nínive, Iraque, c. 640 AEC. 
http://www.youtube.com/watch?v=AmJnpKYMCAU

Sugestões e declarações: Norte da Ásia, Síria, Iraque, 800 – 600 AEC



Assurbanipal, para os gregos é Sardanapalos (~ 669 - 627 a.C.)
O último dos grandes reis da Assíria, seu reinado coincidiu com o máximo 
esplendor político e cultural do império assírio. Guerreiro dotado de notável 
sensibilidade e inteligência, envolveu-se em guerras constantes, o que não o 
impediu de fomentar as artes e as ciências em seu reino. Subiu ao trono em 
668 a. C. continuando a guerra iniciada pelo pai contra os rebeldes egípcios, 
porém o comércio entre os dois países permaneceu. Os combates e guerras 
que desgastaram o império não impediram o trabalho cultural do rei assírio. O 
palácio de Nínive, onde morreu e foi enterrado, tornou-se famoso pela 
imponência de seus relevos, e pela biblioteca com milhares de tijolos, gravadas 
em caracteres cuneiformes, que guardavam todo o saber mesopotâmico. Os 
Medes, auxiliados pelos babilônicos, liderados por Nabuplassar, conquistaram 
a capital assíria de Nínive, incendiando-a completamente, desta forma 
acabando para sempre com o grande império Assírio. 

Em meados do século XIX, foi feita a primeira grande descoberta da era 
moderna sobre as civilizações assírias: a biblioteca do imperador assírio, na 
antiga cidade de Nínive. Iniciava-se, então, a redescoberta das grandes 
civilizações antigas da Mesopotâmia, através das tábuas de argila com os 
escritos em sinais denominados cuneiformes. 

Outros sítios também foram escavados e novas ruínas importantes 
descobertas, como as de Uruk, Ur e Nipur, trazendo mais inscrições 
reveladoras sobre o passado do Oriente Próximo. No trabalho de decifração da 
escrita  cuneiforme, destacou-se o arqueólogo britânico George Smith. 



O “Homem” e a “Arte”: 
Grécia, Irã, 650 – 330 AEC

Normas Clássicas



Kouros arcaico da Ática, Grécia, c. 590 AEC. Mármore, 193.04 cm de altura.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Kouros arcaico da Ática, Grécia, c. 
590 AEC. 

Kouros é um homem jovem. 

Mármore, 193.04 cm.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



“Rapaz de Crítio”, Grécia, c. 480 AEC. 
Mármore, 86 cm. Museu da Acrópole, 
Atenas.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Do pintor Triptólemos, um 
kylix ou cálice mostrando 
uma luta entre soldados 
gregos e persas, c. 480 
AEC. 

Museu Arqueológico 
Nacional de Athens

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Outros kylix , cálices rasos 
ou ainda crateras.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Um relevo da escadaria mostrando os sátrapas do Salão do Conselho em Persépolis, 
no Irã, c. 470 AEC. era o nome dado aos governadores das províncias, chamadas 
satrapias, nos antigos impérios Aquemênida e Sassânida da Pérsia.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Persépolis, uma 
satrapia

Cada satrapia era 
governada por um 
sátrapa, que era 
nomeado pelo rei. 
Para evitar a 
corrupção, o Rei dos 
Reis (Imperador 
Persa) possuía uma 
rede de espiões que 
foi chamada de "os 
olhos e ouvidos do 
rei". Após a conquista 
de Alexandre, o 
Grande esse sistema 
de administração foi 
mantido.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Uma seção do friso do Partenon 
mostrando cavaleiros a caminho das 
Panateneias, 447 – 432 AEC. 
Atribuído a Fídias. Altura: 100.000 cm.

Frisos do Partenon são painéis de 
mármore, esculpidos, num total de 90 
metros. Expostos no Museu Britânico, 
em Londres, são objeto de 
reclamações por parte da Grécia, que 
deve se contentar com expor 
reproduções no novo Museu da 
Acrópole.  O museu possui 75 metros 
dos 160 metros originais do friso que 
corria em volta do núcleo interno do 
edifício.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



A Acrópole domina a 
cidade de Atenas desde o 
alto. Centro da cidade 
grega no seu período de 
esplendor, pode ser 
considerada o coração da 
civilização das bases da 
cultura ocidental. Mas 
com a decadência, o que 
fora uma cidade pujante 
virou, por séculos, pouco 
mais que um povoado, e 
as obras artísticas ali 
expostas ficaram 
abandonadas e sofrendo 
deterioração. 

Foi assim que Lord Elgin 
achou e adquiriu, 
aproveitando-se de sua 
condição de embaixador 
do dominante Império 
Britânico, os frisos.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Elementos arquitetônicos do templo grego.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



O “Rapaz de Maratona”, estátua de bronze 
à maneira de Praxíteles, c. 330 AEC.

Altuta: 1.3 m

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Entalhe em relevo de um 
jovem caçador do rio Ilissos, 
c. 330 AEC. Mármore 
entalhado.

Encontrado no leito do rio 
Ilissos em Atenas. 
Originalmente na forma de 
um pequeno templo 
(naiskos),  foi atribuído ao 
escultor Skopas Paros, ou 
para um escultor de sua 
escola.

O “Homem” e a “Arte”: Grécia, Irã, 650 – 330 AEC



Ventos e montanhas: 
Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC

Normas Clássicas



Vitória de Samotrácia ou Nice de 
Samotrácia, c. 190 AEC. Período 
helenístico: leveza, naturalismo.  
Fazia parte de uma fonte, com a 
forma de proa de embarcação, em 
pedra calcária, doada ao santuário 
provavelmente pela cidade de 
Rodes.
Mármore, altura total  5,57. Paris, 
musée du Louvre

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Vista do interior do Museu do Louvre.

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



O monumento é composto por uma estátua de uma mulher com 
asas - a deusa mensageira da vitória - e uma base em forma de 

proa de descanso em um pedestal baixo. O conjunto mede 5,57 m 
de altura. A estátua, feita de mármore branco de Paros, medindo 

2,75 m com suas asas. A base de 2,01 m de altura e 36 
centímetros de base são esculpidas em mármore branco cinza, 
das pedreiras da ilha de Rhodes. Sua aparência mais escura se 

opõe à brancura da estátua de mármore.

Vitória usa um vestido de tecido fino, uma túnica longa presa por 
uma faixa sob os seios. A coxa esquerda é de grande virtuosismo 
que também aparece no efeito drapeado do tecido sobre a perna 

direita. 

Na roupagem destacam-se dois tons diferentes na frente e nas 
costas ao longo das dobras do tecido. Nada detém o manto, 

apenas a " força do vento " contra o corpo.

Vídeo:  musee.louvre.fr/oal/victoiredesamothrace/indexFR.htm 



Uma sãlabhanijkã do torana (portão) do Grande Stupa em 
Sanchi, Madhya Pradesh, Índia, c. 50 AEC. A principal Sanchi 
Stupa do portão oriental, em Madhya Pradesh, que 
contenham as relíquias de Buda Gautama.

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Cabeça de bronze de Delos, 
na Grécia, c. 90 EC.

Encontrado no Lago 
Palaestra, Delos. 

A modelagem atesta uma 
grande escultor, cuja obra 
exprime o realismo 
psicológico característico do 
período helenístico 

Museu Arqueológico 
Nacional de Atenas.

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Tapeçaria com centauro e guerreiro, c. 150 
AEC.  
A tapeçaria Sampul é uma tapeçaria de lã que 
foi encontrada em Sampul , na Bacia de Tarim 
dentro de uma vala comum.

Retrata um soldado, provavelmente grego, e 
um centauro . É provavelmente uma obra grega 
da Ásia Central ( greco- Bactria ) e utiliza mais 
de 24 fios de cores diferentes em uma técnica 
ocidental típica. O soldado usa uma túnica com 
motivos roseta . Sua cabeça pode ser um 
diadema , o símbolo da realeza no mundo 
helenístico. A presença do Centauro como um 
motivo , um elemento típico da mitologia grega, 
motivos florais, e a representação realista 
reforçam ainda mais a identificação do soldado 
como o grego.

A existência desta tapeçaria tende a sugerir 
que os contatos entre os reinos helenísticos da 
Ásia Central e da Bacia do Tarim, na borda do 
mundo chinês ocorreu em torno do século 3 
aC. A tapeçaria está no acervo do Museu de 
Xinjiang, Urumqi, China. 

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Um boshan [montanha de fadas], 
incensório de bronze incrustado do 
túmulo de Liu Sheng, c. 120 AEC.

Queimador de incenso montanha 
Fada (Boshan Xianglu), escavado 
em 1968. Incrustado de bronze com 
ouro. Do túmulo do príncipe Liu 
Sheng (113 aC) em Mancheng, 
Hebei. 26 centímetros de altura, 
diâmetro de 12.3 cm, 3,4 kg (7-1/2 
libras). Hebei Museu Provincial, 
Shijiazhuang.

Recipiente de metal, provido de 
tampa e pendurando em correntes, 
em cujo interior o incenso é 
queimado; turíbulo.

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



“Cavalo voador”, modelo em bronze de um túmulo em Leitai, na província de Ganzu, c. 120 
EC. Encontrado em Leitai, Weiwu City, Província de Gansu, em outubro de 1969, na Tumba 
da Dinastia Han conhecida pelas preciosas relíquias.

"Leitai" significa: uma torre que é utilizada para realizar a cerimônia de honra e respeito (com 
sacrifícios) aos deuses. De acordo com o registro desenterrado, o ocupante do leitai dos 
Túmulos da Dinastia Han é um funcionário masculino local, que tem por sobrenome Zhang, 
que foi enterrado neste túmulo entre 186BC e 219BC. 

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Com quatro quartos colaterais sobre os 
quatro lados da câmara principal, o 
túmulo tem uma passagem interna de 
19,34 metros. Dentro do túmulo, 231 
relíquias feitas de ouro, prata, cobre, 
ferro, jade, osso animal, pedra e 
porcelana, bem como 99 carruagens de 
bronze, cavalos e guerreiros. Entre todos 
estes tesouros descobertos, é o cavalo 
galopante de bronze a peça de maior 
valor artístico. Este cavalo tem uma 
altura de 34,5 cm, um comprimento de 
45 cm e um peso de 17,5 cm, parecendo 
ser de galope com suas três pernas para 
fora da terra e sua cabeça segurando 
alto. A habilidade de fundição requintada 
é surpreendente.

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Decalques de azulejo de louça com cenas de caça e colheita, Chengdu, Sichuan, dinastia 
Han. Cenas de caça e colheita. Dinastia Han Oriental, 25 dC - 220 dC. Museu da 
Universidade de Sichuan, Chengdu

Túmulos da dinastia Han foram decorados com tijolos estampados como estes. Os 
desenhos foram feitos com moldes e poderiam ser reutilizados. A cena mostrada aqui, de 
um túmulo em Chengdu, ilustra uma outra vida feliz, onde se podia pegar peixes e aves, e 
uma colheita abundante, para sempre. Os pintores de túmulos do antigo Egito (e muitas 
outras culturas) descreveram temas semelhantes em suas pinturas da vida após a morte.

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Pintura mural de uma 
paisagem idílica, da “Sala 
vermelha” da quinta de 
Agripa em Boscotrecase, 
Itália, c. II EC.  

Afresco. Museo 
Archeologico Nazionale, 
Napoli.

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Agesandro, Polidoro e 
Atnodoro, Laoconte [ou 
Lacoonte], c. 40 AEC. 
Laoconte se tornaria um 
objeto de fixação na cultura 
europeia do Ocidente após 
sua redescoberta em 1506.
Marmore, altura 242cm; 
Museo PIo Clementino, 
Vaticano.

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Espirais de 10 a 16 da Coluna de Trajano (vista 
do nível do chão), Roma, 113 EC. O fio narrativo 
tem 200m de comprimento em torno de uma 
coluna maciça. 23 voltas como um rolo contendo 
cerca de 100-150 cenas com 2500 figure. 

Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Ventos e montanhas: Grécia, Índia, Ásia Central, China, 320 AEC – 100 EC



Sites das imagens:

Placa com pantera, Tuva, Rússia: http://historyalans.narod.ru/photoalbum.html 
Placa de marfim, 
Nimrud:http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/i/panel_of_lioness_dev
ouring_boy.aspx 
Kouros arcaico da Ática: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/32.11.1 
Rapaz de Crítio: http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/acropolis-after-persian-wars 
Kylix, cálice raso grego: http://www.unb.ca/fredericton/arts/centres/gregg/news/lecture-25feb14.html 
Persépolis: http://www.livius.org/pen-pg/persepolis/persepolis.html 
Frisos do Partenon no Museu Britânico: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/arts_and_culture/8096109.stm 
Entalhe do jovem caçador do Rio Ilissos: 
http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/virtual_exhibitions/EAMS
Boshan, incensário de bronze: http://www.phoenixbonsai.com/bigpicture/Boshanlu.html
Cavalo voador, Ganzu, China: http://www.gansumuseum.com/vm_bwg_en1/wzxx.aspx?
_wzid=1c8f34ba-40da-4e4b-a3ef-28bb753f10b3  
Relevos do Palácio de Assurbanipa: http://www.sandrashaw.com/AH1L06.htm  e 
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/Assurban.html
Decalques de azulejo de louça com cenas de caça e colheita, Chengdu, Sichuan, dinastia Han. 
http://www.art-and-archaeology.com/china/chengdu/su04.html
Afrescos de Agrippa: http://www.comune.boscotrecase.na.it/ 
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