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Contexto histórico-artístico da arte grega 
A civilización grega, xunto coa romana, constitúen o que coñecemos como 

mundo clásico. As obras consideradas clásicas teñen unha especial calidade, son obras 
mestras, dignas de ser imitadas. O mundo clásico articúlase no contorno do 
Mediterráneo, a mar convértese así nun medio de relación. O seu clima temperado e 
estable estimula unha actitude vital orientada ao tempo libre e á vida comunitaria, ao 
mesmo tempo que a súa luminosidade favorece a plasticidade das formas.   

O mundo grego antigo carecía de unidade política pero posuía, en cambio, unha 
conciencia unitaria na que xogaban un importante papel a lingua e a relixión, cuxos 
deuses desde datas moi temperás se caracterizaban polo seu antropomorfismo, os seus 
mitos e sobre todo os seus ritos, destacando os santuarios panhelénicos de Delfos e 
Olimpia, onde os gregos se reunían para celebrar competicións atléticas, certames 
poéticos e concursos musicais na honra dos deuses. A súa cultura se denominaba 
Helenística, e non se trataba dunha cultura homoxénea, as tribos que a constituían 
estaban unidas por uns antepasados comúns, unha mesma lingua e unha mesma relixión. 

A xeografía e a economía favoreceron nos primeiros tempos a formación de 
pequenas comunidades que se converterán nas polis. A polis era para os gregos o marco 
máis axeitado para a convivencia humana. Alí residían as autoridades da vida colectiva 
e se atopaba o mercado, as escolas, os ximnasios, o teatro, os principais templos e, sobre 
todo, o ágora, escenario cotiá da vida social, dos negocios e da política. Pero, ¿que é a 
polis? en realidade non é só unha cidade, senón mais ben, unha cidade-estado de 
reducidas dimensións, independente e soberana composta por un núcleo urbano rodeado 
por aldeas e campos.   

Comitentes: as corporacións relixiosas foron os principais clientes da arte antes 
do século VII a. C. arte e relixión tiñan estreitos vínculos e os relatos mitolóxicos se 
expresaban artisticamente. Despois do século VII as imaxes dos deuses, monumentos e 
ofrendas funerarias serán encargadas polos gobernantes ou polas propias polis, como no 
caso da Atenas de Pericles e, en épocas máis modernas, sobre todo no helenismo, os 
principais clientes serán as monarquías helenísticas e a burguesía enriquecida polo 
comercio e a industria que comeza a coleccionar obras de arte 

A consideración social do artista na época arcaica non estaba a altura da que 
posuían poetas, músicos ou filósofos, xa que os artistas figuraban como "obreiros 
hábiles". Pero na época de Pericles (s. V a.C.) ao artista se lle concede xa un certo 
prestixio, como se pode apreciar no caso de Fidias e os seus traballos no Partenón. Con 
Alexandre Magno e, posteriormente na época Helenística, continúa a idea de utilizar as 
obras de arte como propaganda e por esta razón se valoran as obras e os artistas 
adquiren máis prestixio, porque teñen unha maior formación literaria e filosófica que os 
fai diferentes do resto dos oficios.  

Cando Alexandre Magno morre no ano 323 a. C. o mundo grego está totalmente 
transformado, o seu territorio é moito máis grande e abarca Asia Menor, Exipto e o 
territorio do Imperio Persa, zonas que coñecemos como Estados Helenísticos ata a súa 
conquista por Roma no 30 a. C. O pensamento grego entra en contacto con esas culturas 
e xurde unha nova forma de enfocar a arte. Así, a arte helenística é unha mestura de 
influenzas gregas e achegas culturais autóctonas "orientalismo" facendo que a influencia 
grega presente cambios e novidades. A escultura faise máis humana, máis real e 
expresiva, vai afastándose do canon e da abstracta beleza clásica, rompendo moitas 
veces co ideal perenne na arte grega de harmonía e proporción, aparecendo temas novos 
que tenden ao cotiá, o intranscendente ou mesmo ao negativo.   


