
ΚΑΜΠΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η πρωιµότερη ερυθρόµορφη παραγωγή στην περιοχή της Καµπανίας
περιορίζεται σε άτεχνες µιµήσεις των αττικών αγγείων του δεύτερου
τέταρτου του 5ου αι. π.Χ. και περιλαµβάνει κυρίως αµφορείς τύπου Nola 
της Οµάδας Γλαύκας-Πεσσού. Την ώθηση όµως για τη δηµιουργία
σταθερών καµπανικών εργαστηρίων έδωσαν µόλις γύρω στο 370/60 π.Χ. 
µετανάστες κεραµείς από τη Σικελία. 

Η παραγωγή επικεντρώνεται σε δύο εργαστήρια στην Καπύη (Α: Ζ. 
της Κασσάνδρας και Ζ. του Parrish, Β: Ζ. της Καπύης και Οµάδα ΑV 
µε κυριότερους εκπροσώπους τους Ζ. της Σπονδής, της Astarita και του
Manchester) (1-2) και ένα, λίγο µεταγενέστερο, στην Κύµη. Γύρω στο
330 π.Χ. γίνονται ιδιαίτερα αισθητές οι απουλικές επιδράσεις στα αγγεία
αυτών των εργαστηρίων, ίσως εξαιτίας της εγκατάστασης στην Καµπανία
κεραµέων από τη γειτονική Απουλία µετά τη νίκη των Λευκανών και των
Μεσαπίων εναντίον του Τάραντα (338 π.Χ.). Στο έργο ορισµένων
αγγειογράφων (π.χ. Ζ. των ∆αναΐδων) ανιχνεύονται επίσης επιρροές από
το κεραµικό εργαστήριο της Ποσειδωνίας.

Τα καµπανικά αγγεία ξεχωρίζουν χάρη στο απαλό ροδοκάστανο
χρώµα του πηλού, τα απλά φυτικά κοσµήµατα – µε έµφαση στις
καµπανούλες (campanulaceae) – και την τάση για πολυχρωµία (όπως το
επίθετο λευκό χρώµα στα γυναικεία πρόσωπα). Χαρακτηριστικό σχήµα
αποτελεί ο καδόσχηµος αµφορέας (bail amphora). Επίσης διακοσµούνται
υδρίες, οινοχόες, κύλικες και κυρίως ψαροπινάκια, ενώ γενικά
απουσιάζουν τα µεγάλα αγγεία των απουλικών εργαστηρίων. 

Συχνά απεικονίζονται Σαµνίτες πολεµιστές (2), ενώ το ρεπερτόριο των
µυθολογικών σκηνών είναι περιορισµένο. Μερικά θέµατα, όπως ο ταφι-
κός ναΐσκος ή διάφορα µουσικά όργανα (ξυλόφωνο) προέρχονται από τα
απουλικά αγγεία. Στο τελικό στάδιο, τα γυναικεία κεφάλια µε τα µαλλιά
σε σάκκο ή κεκρύφαλλο αποτελούν συνήθως τη µοναδική διακόσµηση
των αγγείων.

Aναφέρουµε τέλος δύο κατηγορίες ελληνιστικής κεραµικής που
παράγονταν στην Καµπανία. Μια ξεχωριστή οµάδα αποτελούν τα αγγεία
που βρέθηκαν στην καµπανική κωµόπολη Τeano και κατασκευάζονταν
εκεί από ντόπιους κεραµείς – ορισµένα φέρουν επιγραφές στην οσκική
διάλεκτο – στα τέλη του 4ου και τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Μοιάζουν µε
τα αγγεία τύπου Gnathia και στη διακόσµηση συνδυάζουν τα ενσφράγιστα
µοτίβα µε άλλα διακοσµητικά θέµατα που δίνονται µε επίθετο λευκό ή
κίτρινο χρώµα. Αντιπροσωπευτικά είναι τα ανοικτού σχήµατος αγγεία, 
όπως πινάκια (3), σκύφοι και φιαλόσχηµα.

Μια άλλη οµάδα ανάγλυφων αυτή τη φορά αγγείων είναι οι λεγόµενες
καλησιανές φιάλες από το Calvi (αρχ. Καλησία). Το στιλπνό µαύρο τους
γάνωµα δηλώνει ότι µιµούνται µεταλλικά πρότυπα. Φέρουν εµπίεστη ή
ανάγλυφη διακόσµηση σε ζωφόρο που περιτρέχει το εσωτερικό των
αγγείων γύρω από τον κεντρικό οµφαλό (4). Σε ορισµένες υπάρχουν
επιγραφές µε τα ονόµατα των κεραµέων.
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