
ΑΓΓΕΙΑ GNATHIA

Το όνοµα της οµάδας οφείλεται στην εύρεση για πρώτη φορά
αγγείων της σε τάφους της απουλικής πόλης Gnathia (αρχ. Egnazia) 
στην Αδριατική, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κατασκευάζονταν εκεί. Η
παραγωγή της κεραµικής τύπου Gnathia ξεκινά γύρω στο 360 π.Χ. στην
Απουλία, γενικεύεται στο δεύτερο µισό του 4ου αι. π.Χ., καθώς
ανάλογα αγγεία άρχισαν να παράγονται και στα άλλα κατωιταλιωτικά
εργαστήρια, και συνεχίζεται µέχρι τα τέλη τουλάχιστον του 3ου αι. π.Χ.

Κύριο γνώρισµα αυτών των αγγείων είναι η τεχνική της διακό-
σµησής τους µε επίθετα χρώµατα (λευκό, κόκκινο, κίτρινο) πάνω στο
στιλπνό µαύρο γάνωµα που καλύπτει όλη την επιφάνειά τους. Αυτού
του είδους η σχεδίαση των µορφών και των διακοσµητικών θεµάτων µε
το πινέλο παρείχε µεγαλύτερη σχεδιαστική ευχέρεια (απόδοση φωτο-
σκίασης και τρίτης διάστασης), την οποία δεν εκµεταλλεύτηκαν όµως
όσο θα έπρεπε οι δηµιουργοί αυτής της οµάδας (1).

Το κέντρο της απουλικής παραγωγής βρισκόταν στον Τάραντα µε
πρώτους δηµιουργούς τον Ζ. της Κοννάκιδος και τον Ζ. της
Compiègne, οι οποίοι σχετίζονται µε τους σύγχρονούς τους ερυθρό-
µορφους αγγειογράφους από το εργαστήριο του Ζ. του Λυκούργου. 
Από τους παραπάνω προέρχεται ο Ζ. του Ρόδου (340-330 π.Χ.), που
ξεχωρίζει για την ποιότητα του έργου του και επηρέασε την παραγωγή
της µέσης και της ύστερης περιόδου (2). Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου
αι. π.Χ. τα απουλικά αγγεία τύπου Gnathia παράγονται σε διάφορα
κέντρα (Canosa, Ruvo κ.ά.), τυποποιούνται και εξάγονται σε πολλές
περιοχές της Μεσογείου (τα περισσότερα βρέθηκαν στη Βόρεια
Αφρική, κυρίως στην Αλεξάνδρεια, και λίγα στη ∆αλµατία, την Αττική
και το Βόρειο Αιγαίο), του Ευξείνου Πόντου µέχρι και τον Ευφράτη. 
Χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι οι πλαστικές ραβδώσεις στο
σώµα που µιµούνται µεταλλικά σκεύη (3).

Παραγωγή αγγείων Gnathia έχουµε επίσης στα εργαστήρια της
Σικελίας, της Ποσειδωνίας και της Καµπανίας (κυρίως άποδες κύλικες
µε συνδυασµό γραπτής και εµπίεστης διακόσµησης), κάτω από άµεση
απουλική επίδραση.

Συνηθίζονται αγγεία µικρού σχήµατος, όπως σκύφοι, κοτύλες, 
κάνθαροι, πελίκες, οινοχόες (του τύπου της επίχυσης), αρυβαλλοειδείς
λήκυθοι, αλάβαστρα και βοµβύλιοι. Λιγότεροι είναι οι διακοσµηµένοι
καλυκωτοί, κωδωνόσχηµοι και σκυφοειδείς κρατήρες. Τα διακοσµητικά
µοτίβα που απαντώνται συχνότερα είναι κληµατίδες και τσαµπιά
σταφυλιών, κλαδιά και φύλλα κισσού, ελικόσπειρες, κυµάτια κ.ά. Από
τα εικονιστικά θέµατα προτιµώνται µεµονωµένες µορφές (Σάτυροι, 
Μαινάδες, Έρωτες, Νίκες, φλύακες), γυναικεία κεφάλια ανάµεσα σε
έλικες ή διάφορα αντικείµενα (όπως θεατρικά προσωπεία, συµποσιακά
σκεύη, µουσικά όργανα κ.ά.), ενώ σπάνια εµφανίζονται πολυπρόσωπες
παραστάσεις.
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