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    --  CCee  qquuee  mmaannggeeaaiieenntt  lleess  HHoommmmeess  ddee  LLaassccaauuxx.. 
  Le mercredi 11 février à 18 h au Musée d'Aquitaine, cours Pasteur, Bordeaux,  
cours public de la série "A table !".  
     
    --  LL''eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ggrroottttee  oorrnnééee  ddee  FFrroonnssaacc  ((DDggnnee))..  LLaa  ccaavveerrnnee  aauuxx  2255  ffiigguurreess  hhuummaaiinneess.. 
    LLee  vveennddrreeddii  2200  fféévvrriieerr  aauu  GGrroouuppee  dd''ééttuuddee  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  ll''aarrtt  ppaarriiééttaall,,  àà  2200hh  3300   
àà  SSaaiinntt--GGeerrmmaaiinn--eett--MMoonnss.. 
  
      --  LL''eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ggrroottttee  oorrnnééee  ddee  FFrroonnssaacc  ((DDggnnee))..  LLaa  ccaavveerrnnee  aauuxx  2255  ffiigguurreess  hhuummaaiinneess..  
    LLee  mmeerrccrreeddii  44  mmaarrss  eenn  ll''hhôôtteell  ddee  llaa  SSoocc..  hhiisstt..  eett  aarrcchh..  dduu  PPéérriiggoorrdd,,  1166--1188  rruuee  dduu  PPllaannttiieerr,,  PPéérriigguueeuuxx,,    
àà  1144  hh..  ((AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  SSHHAAPP))..  
    
RRééssuumméé  ::    
LLaa  ppeettiittee  ggrroottttee  oorrnnééee  ddee  FFrroonnssaacc  ((VViieeuuxx--MMaarreeuuiill,,  DDggnnee))  ééttaaiitt  ddeemmeeuurrééee  iinnééddiittee  ddeeppuuiiss  ssaa  ddééccoouuvveerrttee,,  llaa  mmiissee  aauu  
pprroopprree  ddee  ssaa  ppuubblliiccaattiioonn  aayyaanntt  ééttéé  rreettaarrddééee  ppaarr  dd''aauuttrreess  ttrraavvaauuxx..  
    
EEllllee  aa  uunn  iinnttéérrêêtt  mmaajjeeuurr  eenn  rraaiissoonn  ::    
--  ddeess  tthhèèmmeess  ddee  ssoonn  ddééccoorr  ppaarriiééttaall  ggrraavvéé  ((àà  pprrééddoommiinnaannccee  hhuummaaiinnee  eett  sséémmiioollooggiiqquuee)),,    
--  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddee  sseess  ggrraavvuurreess  ((bbiippaarrttiittiioonn  tteennddaanntt  àà  ssééppaarreerr  lleess  ffiigguurreess  aanniimmaalleess  ddeess  ffiigguurreess  fféémmiinniinneess  
sscchhéémmaattiiqquueess  ddee  pprrooffiill,,  ddiitteess  FFFFSS,,  eett  aauuttrreess  ffiigguurreess  hhuummaaiinneess))    
--  ddee  sseess  aannaallooggiieess  ssttyylliissttiiqquueess  eett  tthhéémmaattiiqquueess  aavveecc  uunnee  ppeettiittee  ggrroottttee  oorrnnééee  vvooiissiinnee  ((LLaa  FFoonntt--BBaarrggeeiixx)),,  bbiieenn  ddaattééee  
ddee  llaa  ffiinn  dduu  MMaaggddaalléénniieenn..   
   
LLaa  ddééccoorraattiioonn  ddee  cceettttee  ggrroottttee  eesstt  rriicchhee  mmaaiiss  mmiinniiaattuurriissééee  ::  8833  uunniittééss  ggrraapphhiiqquueess..  
EEllllee  ssee  ddééccoommppoossee  eenn  55  zzoonneess  ::  llaa  GGaalleerriiee  dd’’eennttrrééee  ((11  ssiiggnnee  eenn  ggrriillllee))  ;;  llaa  SSaallllee  ((11  cceerrvviiddéé  iinnccoommpplleett))  ;;  llaa  GGaalleerriiee  
ddeess  AAnniimmaauuxx  ((11  bbiissoonn,,  44  cchheevvaauuxx  ccoommpplleettss  oouu  nnoonn,,  11  FFFFSS,,  11  ssiiggnnee  eenn  ggrriillllee,,  22  vvuullvveess,,  11  pphhaalllluuss  eett  ddiivveerrss  ttrraaiittss  
ssoouuvveenntt  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppaalliissssaaddiiqquuee))  ;;  llaa  GGaalleerriiee  ddeess  FFeemmmmeess  ((1166  FFFFSS,,  22  vvuullvveess,,  11  cchheevvaall,,  11  pphhaalllluuss,,  11  bboovviinn,,  11  bbiissoonn  
iinnccoommpplleett,,  11  hhuummaaiinn,,  22  mmaaiinnss))  ;;  llaa  GGaalleerriiee  ssuuppéérriieeuurree    ((22  ppaannnneeaauuxx  ddee  ttrraaccééss  ddiiggiittaauuxx  eett  11  ssiiggnnee))..  
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