
ASPECTE GENERALE ALE REPREZDiTĂRILOR FEMll'iI.\'E GRA VETIENE. 

GR{;PA ITALlAl'iĂ 

• 
In ciuda unei foarte mari extensii geografice. Gravetianul manifesta o extensie culturală observată 

în mod deosebit în trei direcţii : 

- utilajullitic. caracterizat de vadurile La Gru\·etle. cărora li se adauga utilaje corespunzând altor 
faciesuri, cronologic şi geograllc diferite; 
- modul de viaţă şi locuinţele; 
- manifestarile artistice, aici rcferindu-ne la micile statuete sculptate în os, fildeş, piatra, extinse 

pe o vastă arie geografică de la Pirinei la Don. 
Intâlnim aici palticularită\i distincte când ne referim la domeniul artei, deoarece este admis faprul 

că, din punct de vedere conceptual, comunită\ilc gravetiene din Vestul Europei se disting net de cele <lin 
Europa Centrală şi de Est. Dacă zăcămintele Paleoliticului superior sunt numeroase În Europa 
mediteraneană şi vestică, numărul slatuetelor leminine descoperite aici este relativ redus. 

Nu ne propunem să intrăm În detaliu În această problemă, a repartiţiei artei mobiliere şi parietale 
În Europa, dar admitem că Hali a se diferenţiază clar de Peninsula Balcanică şi Ibcrică în această privinţă. 

[talia, În mod deosebit partea sa septemrională şi centrală, nu se poate compara cu alte regiuni 
din Europa, de exemplu Dordogne sau regiunea camabrică, celebre pentru bogăţia lor În domeniul artei 
paleoliliee, deoarece este evidentă În Italia lipsa grotclor adaptate artei parietale. 

Amintim, totuşi, grotele din regiunea Veneţiel. "delia Guerra" şi "BIIS de la Rana" din regiunea 
Ver"nei (Leonardi 1988, 139). Arta mobilieră este bine reprezentată În toată Italia datorită aportului 
calItativ si camitativ subliniat de descoperirile recente. Centrele principale sunt Grimaldi (Liguria), 
Ripana Tagliente (Veneţia), Levanzo şi Addaura (Sicilia), Parabita, Paglicei, Romanelli. 

Există trei 70ne geografice majore: Italia scptentrională, Italia centrală, Italia meridională. 
Arta Italiei septentrionale este apropiată de arta franca- cantabrieă din punct de vedere llgurativ. 

dar abundenţa gravurilor geometrice, asemănătoare cclor din lOna mediteraneană, aparţin mai mult sau 
Illai puţin manifestărilor artistice din Italia centrală. Dacă pentru grupa pirineo-aquitană înregistrăm 
absen\a reperelor stratigratlcc, pentru cele din grupa italiana avem aceeaşi situaţie; singurele. cde 
descoperite la Parabita par a avea un termen relativ care până acum a lipsit (Delport 1979.92). 

Zona septe!1trionaJa are ca situri d� rererinţă: Grimaldi, Savignano, Chiozza (fig. 1). 
Situl de la Grimaldi, denumit Menton sau Balli Rossi, este situat În apropierea ţărmului 

Mediteranei, la câţiva zeci de metri de frontiera franceză, În vecinatatea Ventimigliei. Situl e compus 
dintr-o serie de grote şi adăposturi care sunt de la V la E: Grota Copiilor, Abri Lorenzi, Grota Florestan, 
Abri Mochi, Grota Gavillon, 8arma Grande, 8alma di Baousso da Torre, astăzi distrusă, Grota Prinţului. 

Situl a fost important deoarece aici au avut loc, sub auspiciile Prinţului Albert I de 1\10I1aco, 
săpăturile otlciale ale căror rezultate au fost publicate În prima monografie intitulată : "Les groffes de 
Grimaldi" apărută la Monaco (1906-1919). in cursul acestora s-au descoperit celebrele schelete 
considerate "negroidc", dar care nu prezentau nici un fel de asemănare cu populaţia neagru actualrt; 
datorită descoperirii grupului de statuete feminine, care, din păcate, fiind găsite Înaitca săpături lor oficiale 
nu au o stratigratle exactă. 

La Grimaldi au efectuat campanii de săpături in diverse perioade E. Riviere (1870- 1875), L de 
Villencuve (1895- 1902), Alberto Carlo Blanc, Începând cu 1938 şi Louis Barral de la Muzeul de 
Antropologie Preistorieă din Monaeo (Oei port 1979). 

Situl Savignano, situat la limita dintre provinciile Bologna şi Modena, a devenit celebru În urma 
descoperirii în anul 1925 a uneia dintre cele mai mari ,tatucte paleolitice. Localitatea Ca'Pra Martin unde 
a fost găsită statueta, este situată la poalele Apeninilor la 100 111, altitudine, intr-o mică comună: 
Seandiano sul Panaro. Din punct de vedere geologic este vorba de o depunere de terase datate În 
Paleoliticul superior situată la 10 m. mai sus de baza terasei holocene care străjuieşte Panaro, al cărui curs 
a fost rectitleat datorită lucrarilor hidraulice (Mussi 1995, 170). Aceste nivele care compun terasa sunt 
alcătuile din sedimentc argiloase de culoare roşie care suprapun argilele marine din Plcistocenul inferior 
de culoare ce variază de la gri la bleau. 



28 

a. Longsage 

c. Chiozza 
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b. Venus de la Savignano 

d. Venus de la Parabita 
Fig. 1. Reprezentări feminine din Italia. 
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Sapaturile au început În jurul locali taţii de catre Supraintendenţa arheologica a oraşului Bologna 
între 22 aprilie - 8 mai 1926. Ghidate de documente de arhiva, lucrarile au fost dirijate de Giulio Cesare 
Montanari. Raportul sau de doua pagini demonstreaza ca a fost foarte atent şi scrupulos, dar nu avea 
experienţa necesară,devenind mult mai târziu angajat al Supraintendenţei. 

În ceea ce priveşte situl Chiozza di Scandiano, el a intrat În atenţia paleoliticienilor în 1940, când, 
în cursul sapaturilor într-o arie eneoJitică, în cariera de argilă de la Chiozza (provincia Reggio Emilia), 
nu departe de Savignano, a fost descoperita o noua statueta feminina denumita "Venus de la Chiozza ". 

Partea centrală a Italiei se caracterizează şi ea prin abundenţa artei mobiliere, în care un loc de 
seamă îl ocupă reprezentarile feminine. Şi aici ne intereseaza în mod deosebit "Venus de la Trasimene ", 
a carei origine este cea mai puţin cunoscută. A fost descoperita în 1935, când contele Alerino Palma di 
Cesnola achiziţiona la Arezzo o caseta cu utilaje din silex, adunate din diferite localitaţi ale Toscanei la 
srarşitul sec. XIX, de un bătrân "cautator" numit Funghini. O cercetare amanunţita efectuata de P. 
Graziosi şi L. Cardini a concluzionat ca ea provenea dintr-un adapost de suprafaţa din regiunea lacului 
Trasimene, la limita dintre Umbria şi Toscana şi cli ea data, poate, din Paleoliticul superior, existând 
vârfuri La Gravelle în aceasta caseta, însă acest demers al lui L. Cardini este aleatoriu, el neputând data 
cu exactitate statueta. 

Zona meridionaJa a Italiei ne dezvaluie doua situri de mare importanţ!! pentru arta mobilierl!. Este 

vorba de Parabita şi Paglicci cărora li se alatură Romanelli. 
. Grota Paglicci se găseşte în masivul Gargano, mai exact în partea sa meridională, la 8 krn. de 

satul Rignano Garganico, în provincia Foggia. Este renumita între altele deoarece a furnizat primele 
exemple de arta parietală pictata din Italia şi o mare cantitate de artă mobilieră. Grota a fost descoperita 
întâmplator de un cautător de comori, dar sapaturile oficiale au fost opera lui F. Zorzi În 1961 şi Arturo 
Palma di Cesnola împreuna cu F. Mezzena. Acest depozit paleolitic a fost raportat de Graziosi unui 
Gravetian târziu care tinde spre Epigravetianul vechi, având elemente solutreene şi un Epigravetian 
mijlociu cu evidente caracteristici ale Epigravetianului târziu preromanellian. 

Grota delle Veneri este situată în apropiere de Parabita şi a devenit faimoasă datorita descoperirii 
grupului de statuete denumite "Venus de la Parabita" de catre Giussepe Piscopo în 1966. Analizând 
stratul de la bază, Radmili afirma ca statueta provine din stratul epigravetian. 

În cursul sapaturilor arheologice care s-au desfăşurat atât în cursul sec. al XIX-lea, cât şi în sec. 
XX, cele trei zone ale Italiei au dat la iveala, pe lânga o bogată colecţie de utilaje tipice (vârfuri La 
Gravette, a cran) la Grimaldi (Banna Grande) şi un numar destul de mare de obiecte de arta mobilieră 
între care un loc important l-au ocupat reprezentarile feminine. Realizarea lor, conceptual vorbind, a 
demonstrat că în acelaşi sit şi acelaşi spaţiu geografic se pot întâlni modalităţi de gândire artistică diferite 
"şcoli ale artei mobiliere şi parietale" (Nougier 1966) care diferenţiaza net comunităţi le gravettiene. 

Nu este de mirare că la Grimaldi putem observa o diferenţiere totala în modul de realizare a 
statuetelor "Venus", fapt întâlnit de altfel în Austria (Willendorf) şi în Rusia. Remarcăm tendinţa de a 
reprezenta femeia sub doua aspecte: "clasic", unde proporţiile "lejere" sunt etalon: sânii mari, şolduri 
robuste, lipsa trăsăturilor feţei şi a braţelor şi aspectul "femeii-adolescente", cu trăsăturile atenuate. Am 
amintit anterior (Colan 1988, 86) că artistul paleolitic putea avea, ca şi cel modern, o dublă viziune, un 
dublu joc de nuanţe şi trăsături ale aceluiaşi model: femeia. O putea reprezenta ca o femeie matura şi una 
tânără, ale carei trasături sunt fin redate iar materia primă rămâne mereu aceeaşi (fig. 2a, b ). 

În acelaşi sens amintim statueta din steatit galben, descoperită în stratul E la Barma Grande de 
Jullien şi statueta denumita" Poliehinelle". între 1883-1895 el găsea o serie de statuete feminine a căror 
autenticitate a fost contestată de G. de Mortillet şi E. Riviere, într-o perioadă în care statuetele de la 
Brassempouy nu fuseseră publicate, iar cele de la Laugerie-Basse şi Trou-Magrite erau puţin cunoscute. 
Descoperirea celor de la Brassempouy a schimbat părerile specialiştilor şi venusurile lui Jullien au putut 
fi luate în consideraţie. Stratul E a dat la iveală, pe lângă numeroase utilaje: gratoare,4 vârfuri ci eran, 
burine, I galet de serpentin ornat, canini de cerb ornaţi cu iocizii şi statueta din steatit galben achiziţionată 
de Muzeul Saint-Germain-en-Laye (Delport 1979, 100) 

Piesa, înalta de 47 cm., este caracterizată de trăsăturile armonioase ale modelului clasic al 
venusurilor, cu sânil mari, rotunzi, şolduri proeminente, cap rotund rară precizarea fizionomiei feţei, zona 
feselor fiind bine dezvoltată. Spre spate părul este strâns într-o coafură cu coc amintind de statuetele 
greceşti arhaice. La mijloc prezintă o proeminenţă care a suscitat atenţia cercetătorilor. 
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a. Venus din steatit galben - Grimaldi 

b. Polichinelie - Grimaldi 
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Fig. 2. Comparaţie intre reprezentări din acelaşi sit din punct de vedere al 

steatopigiei. 
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S. Reinarh o interpretează ca: "o centură cu catarama la mijloc" (Reinarrh 1896) ce ar fi pUlut 
face parte dintr-un posibil costum. Totuşi, eercetătorul cste de părere că neexistând nici o urmă a acestei 
centuri pe spatele statuetei este posibil ca proeminen1a ce apare pe fa1ă să aibă o cu totul altă 
scmninca�ie. 

E. Piette o compară cu una asemănătoare descoperită la I:lrasscnpouy afirmând că "abdomenul 
este plat. Pe panea sa inferioară există o nodozitate bine pusa În eviden1ă. Am arătat această statuetă la 
numeroase persoane; aproape toate au fost de acord că reprezintă o femeie al carci munte al lui Venus 
este exagerat. EI este asemănator celui de la Menton" (Delport 1979,101) (fig. 3). 

În aceiaşi sit Întâ lnim şi celălalt model al femeii adolescente (fig. 2). "Pu/ichinelle ", numită 
astfei de Luquet, provine din Grota Tufinnue!. Achizi1ionata de Piette, este confeqionata din steatit verde 
translucid, masoară 61 mm. înăI1ime şi 10 cm. Iălimc, aspect uzat. Umerii Înguşti, abdomenul şi feselc 
sunt inguste şi puternic Împinse Înapoi scmănând cu aspectul femeilor boşimane (fig. 3,jos). Adipozitatea 
şi steatopigia pe care s-a pus accent pânIT acum in cazul acestei compara1ii etnologi ce este interpretabila 
deoarece '"a doua confuzie a aparut Între dezvoltarea specifică a feselor care caracterizează steatopigia 
şi dezvoltarea şoldurilor şi a coapselor de care diferă prin localizare şi centura şi care caracterizează 
steatomena, răspândită la toate rasele" (Pales 1972, 221). 

in cadrul tematicii antropomorfe din Italia, re':ine, obsedant am putea spune, reprezentarea unor 
părţi ale corpului, separat de celelate. Am putea spune ca artistul paleolitic dorea o specializare În arta 
portretului, deoarece după "Dalila cu capişon" de la Brassempoy, la Grimaldi se descoperă "Capul d" la 
negurid"" (fig. 4 a, b). Realizat din steatit verde, arc aceaşi origine ca şi celelalte statuete de la Grimaldi. 

Suprafata este şlefuită şi uzata, În special fata; partea superioara a capului a fost spartă În două fi-agmcntc. 
din care numai unul a fost găsit. Suprafa1a uzată denotă faptul că acest "cap" a fost singular Între cele din 
Paleolitic, el neavând corp. Măsoară 24 film. îi 15 mm latime maximală. Trasăturile fe1ei sunt remarcabil 
figurate: frunte teşită, sprâncene groasl:, orbi te adanci. nasul l ipse�te, datorită u7urii sau uatoriUl 
aspectului brut al materiei prime, pomeţii sunt proelllinen1i, gura redusă la două mici inclzii orizontale 

(Dciporl 1979, 108). 
O piesă de o factura apartc este cea denumita de Piene "lIcmaji-odi/lIt" şi a fost recuperată tot de 

la Grimaldi. Este originala pentru modul de realizare, dar nu este unica Întâlnită În arta mobilieră 
vest-europeană. Prin compara1ie, o prezentăm cu reprezentarea de la Laussell numită "Personaje 0PIlSC" 
(fIg. 5 a, b). Această figurină a fost calificată ca un obicct "mai pU1in decent" de Pierte. Aproape un secol 
mai târ'/iu H. Dciporte (1993) sc Îndoia de acestă interpretare, suge rând că este vorba mai mult de 

reprezentarca realista a pănii anatomice. 
Exceptând detaliile anatomice, vcstimcntare şi obstetricc mult prea detaliate, trebuie să amintim 

faptul, care de altfei este cel mai important, pentru prezentarea de fală, a totalei asimetrii a acestei 
reprezentări, fie ea feminină sau masculina. Ceea ce ne interesează este noua manieră de redare a 
artistului paleolitie, care depăşind canoanele existente a adus o noutate: "principiul si metrici". bte 
suficient să Întoarcem imaginea (fig. 5,jos) pentru a obţine o a doua figur ină, extrem de vizibilă_ carc 
aduce cu cea de la Lausscl şi poate puţin cu cele de la Sieul şi Tursac ce au fost ilustrate de Breuil şi 
Peyrony (1930) 

Nu trebuie omis faptul ca figurina este acefaiă ceea ce pune În evidentă simetria de carc vorbeam 
şi care, pe partea superioară amintea de u posibi la. coafură (J\.1ussi 1995, 173). Studierea simetriei asupra 
statuctelor de la Savignano şi Lcspuque �stc mult mai complexă, ea este efectul unui paradox cu 
Întrepatrunderea elementelor nu neapărat apartinând ccior două extremităţi, dar şi a cclor feţei ventrale 
şi dorsale În cazul statuctei de la Savignano, Între suprafa1a neteda şi unghiurile asculite, Între pozitiv �i 
negativ. Savignano, mai mult, dcmollstrea7ă şi un al doilea principiu numit "principiul ambiguită1 i i" 
(Mussi 1995, 175). 

Practic totul se reduce la o singură propozi1ie - artistul Îşi pune amprenta psihică asupra lucrului 
efectuat. "Principiul simetriei", aplicat statuetelor feminine de la Lespuque, Tursac şi Sarvignon, ÎI 
descoperim şi la frumoasa statueta de la Gagarino, unde cele două personaje sunt unite prin cap. 

Venus de la Savignano a fost descoperită În 1925 întâmpIator. Descoperirea sa Într-o perioadă 
când se afirma cele două şcoli ştiintificc diametral opuse: "Şcoala de la Roma", fondată de L Pigonini 
earc nega existenţa Paleoliticului Superior În Italia şi "Şcoala de la Floren\a" a lui A. Machi care afirma 
contrariul, a dăunat statuetei descoperite. U. Antonelli (1926) care lucra la Muzeul "L Pigonini", a ob1inut 
o datare a statuetei definind-o drept "neolitică" insistând asupra aspectului polizat, ce nu s-ar fi Întâlnit 
în Paleolitic, şi asupra lipsei industriei paleolitice. 



32 EMILIA-ELENA COLAN 

a. Grimaldi b. Brassempouy 

c. Comparaţie etnologică: venus de la Grimaldi şi femeia boşimană 
Fig. 3. Tabel comparativ între reprezentări feminine din Europa de vest. 
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a. Tursac 

Fig. 4. 

• 
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• 
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b. Grimaldi şi Lausel 

Fig. 5. Principiul simetriei în arta mobilieră. 
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P. Graziozi (1956) care se baza pe elemente s til istice in cadrul analizei sale o considera 
pa\colitică. Venus de la Savig nano este originală prin trăsăturile sale realiste, prin propriile sale forme 
pusc în evidentă şi datorită acestui principiu al simetriei . Capul putea corcspunde gambelor fără labele 
picioarelor . )\u numai partea scptcntrională a Italiei abunda În manifestări ale artei l11obilierc.ltalia 
cenlrală şi ITlcridională se deosebest: de prima prin folosirea unl)r materii prime d.iferite, cum ar fi osul 
şi gresia dură, În realizarea statueteloL În provincia Ombria ,A . Palma di Ccsnola a descoperit o mică 
statuctă feminină sculptată În steatir în cadrul unui ansamblu eu industrie lirică de orgine şi vârstă direrită 
ce poartă numele" Venus de la Tras;mene". 

Domeniul tehnic al reprezen tării feminine italiene intră În d is c uţie în momentul în care vorbim 
de materia primă folosită. Unele comunităti gravettiene din Italia erau specializate în prelucrarea 
steatitului, aşa cum am putut observa la Grimaldi, altele, din Italia meridională, prelucrau osul. 

Explicaţia acestei deosebiri a materiei prime şi a varictă\li ei consta În faptul că în Pleistoccn 
absenţa aproape totală a mamuţilor �i renilor din fauna italiană a antrenat limitarea produc eri obiectelor 
din lildcş şi corn de ren (Mussi 1995, 169). 

În ceea ce priveşte statuetele, piatra moale se preta foarte bine la fasonajul prin percuţie, grataj, 
racJaj, abraziune , ea fiind o materie primă alternativă. Seatitul ,i serpentinul au fost folosite, ele fiind 

mereu confundate Între ele (Mussi 1988- 1989; 1991). Din punct de vedere mineralogic sunt apropiate 
unul de altul. În Italia, steatitul a fost exploatat încă din Aurignacian sub forma de galeti căraţi de nuvii 

şi torente. Actualmente informaţii privind utilizarea s;-catitului au fost culese de la populaţiile Inut din 
America de Nord şi Gussy din Kenya ale căror s culpturi 1n steatli sunt bine cunoscute (Mussi 1995, 169) 

Putman (IH78), Moorehead (1900) şi Fo"
,ler (1943), au descris cu lux de amănunte fasonaJui, 

�!cruirca pieselo r , cioplirea lor. Ei atirmă că indienii Inut �i populaţiile Gussy se foloseau dc' lamc 
metalice, tuporaşe metalice de diferite dimensiuni: tesle p..:;ntru sculptura în lemn. 

În ceea ce priveşte fabricarea statuctelor feminine În Europa, Homo Sapiens folosea ca mater ie 
primă mici blocuri izolate. În cazul lui" Venus de la Sav;gIlCln,;" întâlnim urme de percutie lăsate pe 
suprafe\ele plane sau uşor concavc, pe braţul drept, sânul stâng, fese şi gamba dreaptă. Pichetajul a fost 

efectuat prin mici şiruri paralele, vizibile la l um i lla scazuti! care uneori se intcrsectau şi se observau în 
relief. Foscle proeminente au fost realizate printr-o profundă incizie asupra res turilor de picheta]. 
PrccI7ăm faptul că extremitatea inferioară nu este deteriorată, contrar afirmaţiilor lui Delport (1993). O 
eloublă inciZIe a fost trasată lateral. O al ta, IOf!itudinaIă, marehea7ă separarea gambc1or. Polizarca a fost 

obţinută printr-o operaţie care a lasat unne fine transversale raportate la axa majoră a piesei . il. treia es t e 

sub sâni. "Venus de la Chiozza" prezintă o particularitate maJoră: este con fectionată din gresie dură 
brună, arc 205 mm., capul subsferic, nu sunt prezente detaliile feţei; gâtuI nu este reliefat, sânii mari, 
braţele lipsesc. Bustul este gravat cu o linie transversală ce pune în evidenţă stratul adipos al statuctei, 
fcsele, însă, nu poalH nici o urmă ce să denote o steatopigie e\ i denta . Stilul este lipsit dc originalitate. 
Atribuirea ei epocii paleolitice comportă rezerve serioase Uig. Le). 

Zona Ital i ei meridionalc �i insulare a păstrat grupul de reprc,ontări din Grolla dclle Veneri în 

apropiere de Parabita (provincia Lecee), descoperită in I%b de (jiusscpe Piscopo carc le publică în 
acelaşi an. Cele două statuete sunt sculptate În os �i au Il înaltime de 9 si (\ cm., prezentând în ansamblu 
aceleaşi trăsături specifice tipului adipos sau "clasic", dar se deosebesc de cele din zona franco
cantabrieă prin poziţia braţelor care, în loc să tic repliate sub sâni, sunt repliatc sub abdomen asemănător 
anumitor reprezentări feminine din Europa de Est. Pc de altă parte configurarea capului uneia dintre 

figurine este originală în ceea ce prive�te marcarea trasăturilor feţei prin profunde incizii suburizontalc 
(fig. 1). 

Majoritatea statuctc!or din Italia prezin tă urme de ocru pc suprafata lor, pc cap, pc sâni, pc 
abdomen sau pe picioare . Este posibil ca acest semn să reprezinte un simbol ritualic, deoarece ele erau 
utilizate în cadrul cultului fertilitălii, dar nu trebuie să omitem �i o a doua explica\ie, aceea pur artistică, 
în care artistul doreşte să dea un plus de culoare �i frumusC\e operei sale. 

Nu este mai pUlin adevarat că la Grimaldi, Savignano, Parabita, Trasime �i î ntr-o măsură evidentă 
la Chiozza, artistul paleolitic a respecta t marile imperative ale figurării feminine în Paleoliticul superior 
sau cel puţin ciclul de reprezentare gravc ttian: i mpor tanta regiunii bazinului, sâni lor, trăsăturilor retei, 
ce se traduc împreună ca fiind o operă de artă. 

E\lILlA-ELENA COLAN 
Uni\'crsitatca "Valahia" 

TâruovÎstc � , 
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GF:�ERAL ASPECTS OF THE GRA VrTl":>I FEMALE REPRESENTA T10:\S. 

ITALIA:'> eROLP 

SUMMARY 

The ar! ofthe Supelior Palac:olithit.: i� well n;presc!nt�d aII Qver Italy due 10 {he qualitatin:� and quantitativc 
conttibution undcrlincd by rccent discoveries. NOl aII region in ftaly prest:nllht,; same material and artistic richncss. 
Ihe ITIfiin ccnters being: Grimaldi (il1 Liguria), Ripano Taglicntc ( in Vcnicc), Lcvanzo and Addaura ( in Sicily), 
then Paglicci. Parabita and Romanelli. 

II isn' t less truc tJlat al Grimaldi. Parahita,Trasill1\.!nc ami especially al Chiol./:a the palacolithic artist 
rcsp\.!L:tcd the great imperativt!5 orthl: fcma1c figure i n  th� Sllperior PaJacolithic OI" atleaSl (!le cyele ofthe gravcttian 
repn:scntatioll: thc important,;e oflh� hanchcs' region. \)fthc hn:�ts. of 1111: t�ICC's I�ahcres. which Iranslalc: rhcmsdvn. 
aS b,,;ing a masterpiecc. 

r:XPLANATION OF FlGURES 

Fig. l. rcmale reprcsl!ntations rrom lialy. 
Fig.2. Parallel bctwccn femalc represclllations rrom Grimaldi. wilh din:ct rcferrence ta "slcatopigic'o. 
Fig.3. Parallcl betwccn female reprcscntatiolls rrom Westcrn Europe ( 3. Grimaldi; b. Brassempouy; ('. 
"Venus" ti-om Grimaldi and boshiman female). 
Fig.4. Human reprcscntaliun: 3. "Venus" rrom Brasscmpouy: b. "Tete de Ilegroide" rrom Grimaldi. 
Fig.S. Symetrical syslcm in palaeolithic arI. 


