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UVOD
Slovenija ima bogato rudarsko tradicijo. Polimineralni rudnik 

Sitarjevec v Litiji predstavlja geološko naravno vrednoto 

državnega pomena. Za razlago arheoloških in geoloških vsebin 

rudnika Sitarjevec sta poskrbeli doc. dr. Tina Milavec s

Filozofske fakultete in dr. Mateja Golež z Zavoda za 

gradbeništvo Slovenije, ki v širokem naboru svojih dejavnosti 

združujeta tudi konservatorstvo in restavratorstvo. 
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Na Katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil z 

Naravoslovnotehniške fakultete so študentje Aja Knific Košir, 

Mark Cvelbar in Miha Žalec sodelovali z doc. dr. Tanjo Nušo 

Kočevar in prof. Marijo Jenko. S pomočjo tridimenzionalnih 

računalniških programov so oblikovali plašče, zaslone in maske 

svetilk, ki na različne načine prepuščajo svetlobo. 3D tisk je 

izvedel mag. Matej Mihelizza v laboratoriju Zavoda za 

gradbeništvo Slovenije. 



Znanja s področja elektronike in programiranja sta študentom 

posredovala doc. dr. Marjan Jenko in asist. dr. Tomaž Požrl s

Fakultete za strojništvo. Študent strojništva Jan Rugelj je v 

sodelovanju s študentoma Filipom Gabrovcem in Nejcem 

Pivcem razvil zasnovo svetlobne animacije, kjer lučke krmilijo v 

sistem povezani majhni vgradni sistemi, tj. mikro računalniki. 

Sistem je odporen na ekstremne razmere v rudniku. Pri 

umestitvi lučk v rudnik je študente vodil delovni mentor mag. 

mag. Gorazd Hafner iz podjetja Siips AD d.o.o. 



OBLIKOVANJE SVETIL

Likovna zasnova svetil, ki so jo navdihnile arheološka, naravna 

in rudniška dediščina, celovito in izvirno nadgrajuje pestro 

vsebino mladega, v muzej spremenjenega rudnika Sitarjevec s 

sodobnim umetniškim pristopom k milijone let staremu 

geološkemu razvoju. Svetila vzbujajo začudenost in porajajo 

vedno nova vprašanja o nastanku kamnin, mineralov in 

življenja. Na drugačen način izobražujejo ne samo o 

rudarski tradiciji, ampak tudi o udejanjanju nenavadnih 

zamisli, ki s premislekom, pogovorom in študijem pa 

postopoma postanejo resničnost in celo zrejo v 

prihodnost, ko bo rudnik Sitarjevec zaživel kot sodobni učni 

center za mladino in druge obiskovalce.



























































VGRADNI SISTEMI

Obnašanje lučk je delno programirano vnaprej, različni 

svetlobni učinki pa nastanejo tudi s pomočjo zaznaval, ki 

spremljajo aktivnosti v prostoru. V različnih časovnih 

presledkih se spreminjajo svetlost in barvni odtenki lučk. 

Krmilniki lučk, tj. majhni vgradni sistemi, so povezani v sistem, 

ki je odporen na ekstremne razmere v rudniku. Lučke so 

različnih oblik, velikosti in prosojnosti; postavljene so na 

različnih mestih po prostoru, zato ima tudi svetloba iz lučk 

raznoliko pojavnost.  Izhaja iz naravnega ambienta, a njegove 

pomenske in vidne lastnosti združuje v novo celoto, ki se v 

obliki svetlobnih učinkov vrača nazaj vanj.













POSTAVITEV LUČK  

je poklon rudarjem, povzema lepoto in neulovljivost 

vesolja. Svetlobni dogodek predstavlja nadgradnjo vsebin, ki v 

tem prostoru že potekajo in iščejo možnosti za nove turistične 

in izobraževalne dosežke. 

Projekt, ki pedstavlja nadagradnjo mednarodnega projekta 

VirtualMine, je bil usmerjen k razmisleku o pomenu svetlobe 

za delo v rudniku z umetniško interpretacijo. 



Svetlobna instalacija v rudniku Tytytri , Finska
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C_mine  Genk,  provinca Limburg, Belgija



SKLEP
V popolni temi svetloba pokaže in poudari detajle opustele 

podzemne arhitekture, ustvari svojskost prostorov, jim nadene 

prijaznejši izraz ter vnese v obisk rudnika nemir. V 

sinhroniziranem svetlobnem performansu se metaforično 

zmešajo svetlobni odsevi lučk in sence sedimentnih nanosov in 

kapnikov. Tu in tam se najde tudi kapljica živega srebra ali 

kristal barita. Roj umetnih kresničk, ki osvetljujejo same sebe in 

hkrati tudi bližnjo okolico, lebdi nad razbrazdanim kamnitim 

ostenjem, po katerem nenehno polzi voda in ga oblaga z 

limonitno oblogo, ki prehaja od temno rjave do živo rumene 

barve.
























