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APOXIOMENO(S) 
I.-CLASIFICACIÓN 
Título: Apoxiomenos. Escultura exenta ou de vulto redondo.  

Autor: a obra orixinal foi realizada por Lisipo en bronce e non chegou ata nosoutros 

pero coñecémola polas múltiple copias romanas que dela se fixeron. Lisipo foi un artista 

prolífico, dise que realizou máis de 1.500 esculturas de gran tamaño e traballou na corte de 

Alexandre Magno, de quen foi escultor predilecto e do que realizou diversos retratos.  

Cronoloxía/Estilo: pertence ao período clásico da arte grega, séculos V e IV a.C., entre 

o fin das Guerras Médicas e a morte de Alexandre Magno no 323 a.C., máis exactamente ao 

clasicismo tardío (posclasicismo) do s. IV a.C. 

II.- ANÁLISE DO SEU CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 Durante o período clásico grego (séculos V e IV a. C.) Atenas, triunfadora das Guerras 

Médicas e líder da Confederación de Delos, imporá a súa hexemonía ás outras polis e 

impulsará o sistema democrático como forma de goberno. Trátase do momento artístico que 

produce as obras que aínda hoxe se utilizan como norma e modelo. Nos seus días de 

esplendor, o espírito da Atenas de Pericles queda reflectido na frase do filósofo Protàgoras: O 

home é a medida de todas as cousas. As Guerras do Peloponeso, entre os propios gregos, 

marcarán a fin da hexemonía ateniense e abrirán o camiño a que o rei macedónico Filipo II 

conquiste as polis gregas e a que o seu fillo Alexandre Magno lles impoña a forma monárquica 

de goberno. 

Para comprender e valorar a arte grega debemos ter en conta a importancia que os 

gregos lle concederon á filosofía, á busca da explicación racional dos fenómenos naturais. A 

análise e a explicación racional permitiralles coñecer a orde, a medida dos fenómenos, a 

relación e equilibrio das partes co todo. Estas son as raíces dos principios estéticos da arte en 

Grecia: a beleza se define como a harmonía das partes co todo. Estas ideas se plasmarán en 

arquitectura nas ordes arquitectónicas e en escultura no canon de beleza: atopamos a beleza 

na relación de proporción entre as partes que compoñen o corpo. Os logros dos artistas 

gregos, realizando esculturas e edificios que son expresión da harmonía da natureza, nos 

permiten entender a súa cualificación de arte clásica, xa que o grao de perfección da súa 

produción artística servirá de modelo en tódalas épocas.     

Na época de Pericles (s. V a.C.), os artistas non son considerados só obreiros hábiles, 

senón que ao artista se lle concede xa un certo prestixio, como se pode apreciar no caso de 

Fidias e os seus traballos no Partenón. O artista perde o anonimato e se sitúa nunha posición 

social descoñecida ate o momento. 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. 
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III.- XUSTIFICACIÓN DA CLASIFICACIÓN E COMENTARIO DA OBRA 

1.- Análise formal 
Proporcionalidade: Lisipo só recoñecía como mestres a Policleto e á Natureza. Partiu 

do canon de Policleto pero modificouno para facer as súas figuras máis esveltas. O novo canon 

reduce o tamaño da cabeza e dá maior altura ao atleta, se Policleto establecera unha altura de 

sete cabezas, Lisipo pasa a oito, o que fai que a figura resulte moito mais estilizada. Quere 

plasmar non tanto a realidade como a experiencia óptica, xa que a reducida proporción da 

cabeza e a musculatura producen un efecto de esvelteza e elegancia  Ademais, acentúa o 

volume e o peso muscular que favorece a sensación de corporeidade dunha anatomía máis 

naturalista. 

Composición: rompe coa clásica disposición frontal, pois tanto o brazo esquerdo que 

corta ao outro en ángulo recto, impedindo a visión total do plano principal, como a extensión 

cara ao espectador do brazo dereito, nun escorzo inconcibible no ámbito clásico, multiplican os 

puntos de vista. Deste xeito rompe o efecto de relevo, crea espazo e profundidade, crea formas 

abertas, obrigando o espectador a xirar en torno da escultura. Rompe co punto de vista único 

xa que hai tres puntos de vista predominantes: frontal, de perfil e tres cuartos. 

Movemento: a posición, en marcado contraposto, resulta pouco estable: o corpo 

semella oscilar sobre as pernas, e a perna dereita, un tanto retrasada e dirixida a un lado, non 

pousa firmemente no chan como sucedía no Doríforo. 

Tratamento do corpo: o puído e a suavidade das formas atenuando as diartroses, tan 

marcadas en Policleto, fan que a luz esvare sobre a obra sen provocar claroscuros. As formas 

brandas recordan a Praxíteles. 

Expresión: psicoloxicamente xa non estamos diante dun home idealizado, hai un 

tratamento realista de actitude, xesto e expresión. Aínda sen tratarse dun retrato, somos 

conscientes de observar un atleta concreto: canso, taciturno (ten unha enruga moi marcada na 

fronte) e co pelo revolto. O rostro é fermoso, nin a boca nin os ollos amosan a paixón de 

Scopas nin a graza soñadora de Praxíteles. Está claro o avance cara ao realismo que 

terminará por triunfar no período helenístico. 

2.- Estilo: no momento final do clasicismo a arte de Lisipo rompe cos grandes ideais do 

clasicismo pleno e xira cara ao que se aprecia polos sentidos, a procura do inmediato, ao 

realismo que se materializa na fidelidade da aparencia antes que no valor abstracto. Tres 

grandes escultores da etapa representan tendencias diverxentes, dunha parte a expresión de 

emocións líricas, a charis (dozura) de Praxíteles, doutra o dramatismo, o pathos (dramatismo) 

de Scopas, e como unha síntese a obra de Lisipo. 

3.-Análise do contido: a obra representa un atleta que, despois do exercicio, limpa co 

estrígil (rasqueta de metal, longa e fina) a pel cuberta de po e aceite.  A estatua, a tamaño 

natural, recolle o momento posterior á actividade realizada, no que o atleta realiza unha acción 

habitual de hixiene. O autor eleva a categoría artística un acto cotián sen maior relevancia, un 

acto que non ten nada que ver cos heroes nin cos deuses. 
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4.-Función da obra: este tipo de obras normalmente eran encargadas polos órganos 

de goberno da polis, aínda que no século IV a. C. os particulares enriquecidos se converterán 

en importantes demandantes de arte. Eran obras ao servizo da colectividade, da cidade, para 

ser expostas en edificios e lugares públicos, testemuñas das fazañas atléticas e militares.  

En conclusión, Lisipo coa súa obra persegue o prototipo de beleza ideal pero afonda 

nos sentimentos e no movemento, estiliza o canon, as formas tórnanse barrocas e acentuase o 

naturalismo, incluso cando representa a deuses estes aparecen moito máis humanizados, 

como se aprecia no seu Ares Ludovisi. A pesar de que na súa obra desaparece a férrea 

normativa clásica do equilibrio, harmonía e proporción, Lisipo debe ser considerado o último 

dos clásicos, tanto pola súa formación como pola súa suxeición á necesidade dun canon.  

 


