Antiquidade #4

HIST ó RIA Da ARTE PARA COLORIR - Grécia
Jogo de tabuleiro entre Aquiles e Ajax, c.540-530 a.C., Museu do Vaticano

A Grécia Antiga é considerada por muitos a civilização mais desenvolvida de todas as da antiguidade,
com os seus famosos pensadores, matemáticos, poetas e arquitetos. Os gregos acreditavam em vários deuses,
e na sua mitologia (ou seja, no conjunto das suas crenças) incluíam também os semideuses: grandes heróis
guerreiros, que combateram e morreram corajosamente em batalhas épicas, sobre as quais se contam histórias
até hoje.
A Guerra de Tróia é talvez a guerra da mitologia grega que mais inspirou poetas, contadores de histórias e todo
o tipo de artistas da Grécia antiga, que passaram de geração em geração os feitos gloriosos de heróis gregos
como Aquiles e Ajax. Também os artesãos contavam estas histórias nos objetos que criavam — como por
exemplo a ânfora de barro (uma espécie de vaso usado antigamente para transportar e armazenar comida
e bebida) que te mostramos na imagem abaixo, onde vemos precisamente os heróis Aquiles e Ajax a jogar
um jogo de tabuleiro um contra o outro.

Conta-se que o príncipe troiano Páris raptou
Helena, a mulher do rei grego Menelau, e que isso
deu origem a uma grande guerra entre gregos
e troianos. As tropas gregas viajaram até Tróia
e cercaram a cidade durante 10 anos, até finalmente
conseguirem invadir a cidade e triunfar.
Aquiles e Ajax foram alguns dos principais heróis
gregos que tornaram possível a vitória da Grécia
nesta guerra.

Nesta imagem, Aquiles e Ajax parecem estar
a passar o tempo durante o longo cerco de Tróia,
mas estão totalmente fardados e armados, prontos
a combater a qualquer momento. Quase parece
que se um deles fizer batota, logo começaria outra
guerra entre eles!
Esta ânfora foi pintada por Exéquias, pintor grego
de vasos, com um estilo muito realista e cheio de
detalhes, como podes ver pela decoração das capas
de Aquiles e de Ajax.
Cada sexta-feira em: www.revistadoispontos.pt

