Epigrammen van Poseidippos

Piet Hemker
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Ptolemalos II Philadelphos en dat hij omstreeks 247 v.Chr.
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anekdotes te onderscheiden. In alle gevallen is het wel duidelijk
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waarin hij in het bijzonder ingaat op de nieuw gevonden
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grafgedichten die op de papyrus voorkomen.

de typisch hellenistisch realistische weergave in de beelden die

Het is opmerkelijk dat de gevonden epigrammen in negen

hij ziet, in tegenstelling tot de meer statische in de klassieke
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beeldhouwkunst. In een epigram waarin de Kolossos van

zijn. De onderwerpen die met name genoemd worden, zijn

Rhodos beschreven wordt (AB 68), hoor je de bewondering
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doorklinken voor het vakmanschap van de bronsgieter die het
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voor elkaar krijgt zO'n groot beeld te maken, hoewel de Rhodiërs

(5) elv8piovi-orroliK61, standbeelden, (6) inrridt, paardenraces,

eigenlijk toch een nog veel groter beeld hadden willen hebben.
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