Màster-classe EPOMA

Les primeres emperadrius bizantines: un
nou model de dona poderosa
Presentació

Tell Amb l’adopció del cristianisme com a religió de la
institució imperial, les dones emparentades amb els
emperadors de la Nova Roma del Bòsfor assoleixen un
protagonisme que no havien tingut les seves predecessores
d’èpoques anteriors. Les esposes dels monarques dels
segles IV a VI fan ostentació del poder personal que els
confereix el seu títol d’Augusta i no dubten a immiscir-se en
els afers públics, per bé que sovint els seus actes siguin
desqualificats per l’opinió pública, com s’esdevé en els casos
d’Eudòxia, la muller d’Arcadi i enemiga ferotge de Joan
Crisòstom; d’Atenaís Eudòcia, la dona separada de Teodosi
II, poeta i benefactora de Terra Santa; i, sobretot, de
Teodora, la consort sobirana de Justinià. També
interpretaren un paper polític important algunes mares,
filles i germanes d’emperadors, adornades també amb la
dignitat d’Augusta, com Helena, mare de Constantí el Gran;
Pulquèria, la germana de Teodosi II; i Ariadna, la filla de
Lleó I, que va transmetre la corona als seus dos marits,
Zenó i Anastasi. Les seves accions dibuixen un model cristià
d’autoritat femenina vinculat al desenvolupament paral·lel
del culte a la Mare de Déu.

Informació pràctica
Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Data i hora
Dimecres, 27 de maig de 2020.
19,30h
Preu
Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Professor

Dr. Ernest Marcos Hierro
Professor titular de la Facultat de Filologia de la UB

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

Accessibilitat

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que
vulgui conèixer la temàtica tractada. No són necessaris
coneixements previs.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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