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Piwnica pod Fortuną to niewielkie pomieszczenie położone pod przyrynkową kamienicą

Lubomelskich  w  Lublinie.  Jej  wnętrze  pokryte  jest  malowidłami,  których  proweniencja

artystyczna  została  odkryta  dopiero  niedawno.  Pozyskana  w  trakcie  ostatnio

przeprowadzonych badań wiedza nie  wyczerpała  pytań dotyczących tego unikatowego

wnętrza. Przeciwnie. Nowe perspektywy dotyczące datowania, osoby zleceniodawcy i jego

otoczenia, funkcji pomieszczenia i wymowy programu ikonograficznego w jego wnętrzu,

wymagają  napisania  od  nowa  historii  tego  miejsca.  Świadomość  rozległych  powiązań

przekazu obrazowego i  inskrypcyjnego zawartego  w malowidłach Piwnicy  pod  Fortuną

każe umieścić lubelski zabytek w kontekście szerokiego spektrum zagadnień dotyczących

europejskiej historii i kultury. Tematyka libri emblematum, alba amicorum oraz peregrinatio



academica  to  tylko  niektóre  zakresy  tematyczne,  jakie  można wiązać  z  polichromiami

w piwnicy pod kamienicą Lubomelskich.

Wychodząc naprzeciw przyszłym badaniom, których zadaniem byłoby zdefiniowanie roli

Piwnicy pod Fortuną w historii  i  kulturze zarówno Lublina, jak i  na  tle  dziejów kultury

europejskiej,  zdecydowano się na zorganizowanie interdyscyplinarnej, międzynarodowej

konferencji  naukowej.  Jej  zakres  zawiera  się  w  ramach  przedstawionych  poniżej

zagadnień:

- źródła artystyczne dla malowideł w Piwnicy pod Fortuną (Emblemata Saecularia, 

działalność braci de Bry, działalność Heinricha Ulricha);

- ikonografia malowideł w Piwnicy pod Fortuną;

- ornament roślinny w Piwnicy pod Fortuną – źródła i znaczenie;

- relacje między książkami emblematycznymi a emblematyką stosowaną (XVI i XVII w.);

- alba amicorum i libri emblematum – przenikające się gatunki (XVI i XVII w.);

- władze miasta Lublina w końcu wieku XVI i w wieku XVII;

- stosunki między mieszczaństwem a stanem szlacheckim w Lublinie XVII w.;

- recepcja emblematyki w Lublinie i w miastach XVI- i XVII-wiecznej Rzeczypospolitej;

- peregrinatio academica – wykształcenie Lublinian na przełomie XVI i XVII w.;

- kamienica Lubomelskich – przeszłość w świetle badań historycznych i archeologicznych;

- Emblemata Saecularia jako miejsce spotkania języka łacińskiego i języków 

wernakularnych;

- typografia, epigrafika i ikonografia - przenoszenie treści do emblematyki stosowanej w 

XVI i XVII w.;

- związki słowa z obrazem (XVI i XVII w.);

- konserwacja i rekonstrukcja malowideł w Piwnicy pod Fortuną.

Zachęcamy do  zgłaszania  propozycji  referatów (czas  trwania  do  20  min.)  o  tematyce

wpisującej się w przedstawione powyżej zakresy tematyczne. Organizatorzy zastrzegają

sobie  prawo  akceptacji  w  pierwszej  kolejności  referatów  wiążących  się  bezpośrednio

z malowidłami Piwnicy pod Fortuną lub funkcją tego pomieszczenia w przeciągu dziejów

oraz z kontekstem kulturowym i artystycznym dekoracji,  w tym także z odniesieniami do

dorobku twórców, których dzieła są rozpoznawalne w lubelskim zabytku, w szczególności

Johanna Theodora i Johanna Israela de Bry, Heinricha Ulricha i Cornelisa Schonaeusa.



Językami konferencji są polski i angielski. Organizatorzy  oferują uczestnikom możliwość

skorzystania z tłumaczenia symultanicznego w zakresie wymienionych języków.

Do  nadsyłanych  propozycji  referatów  (abstrakt  o  objętości  do  2000  znaków)  prosimy

dołączyć krótkie CV wraz z danymi adresowymi (email, adres pocztowy) oraz informacją

o  bieżącym  miejscu  zatrudnienia  i prowadzonej  działalności naukowej.  Abstraktom

w języku polskim muszą towarzyszyć ich tłumaczenia na język angielski. Prosimy również

o  określenie  w  którym  z wymienionych  powyżej  zakresów  tematycznych  (zagadnień)

mieściłaby się treść zgłaszanego referatu. Zgłoszenia i zapytania dotyczace konferencji

prosimy przesyłać na adres fortuna2020lublin@gmail.com. Termin nadsyłania propozycji

referatów upływa 31 stycznia 2020 r.

O zakwalifikowaniu referatów zgłoszeniodawcy zostaną poinformowni do 30 marca 2020 r.

Ostateczny tekst referatu należy dosłać do 30 września 2020 r.

Intencją  organizatorów  jest  zapewnienie  przyjezdnym  prelegentom  zakwaterowania

i  wyżywienia na czas trwania konferencji.  W planach jest  również wydanie materiałów

konferencyjnych w  Rocznikach Humanistycznych  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

[www.czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh].

Dodatkowe informacje:

www.teatrnn.pl/piwnica-fortuna - link do strony prezentującej  Piwnicę pod Fortuną wraz

z bieżącymi informacjami na temat konferencji

www.  teatrnn.pl/files/websites/piwnica-fortuna/Fortuna_Tabularium_Historiae.pdf   -  link  do

ostatnio opublikowanych wyników badań

www.kul.academia.edu/LukaszKonopa -  link  do  dodatkowych  materiałów  na  temat

malowideł w Piwnicy pod Fortuną
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https://teatrnn.pl/files/websites/piwnica-fortuna/Fortuna_Tabularium_Historiae.pdf
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