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Ljubezen naj postane kozmično stanje 

živega in 

“Preplet misli, občutij, zavedanj in projekcij prostora v umih, čutih in dušah 
dveh izjemnih ustvarjalcev, Kluna in Živadinova, je izreden. Razumevanje, kako 
prostor dojemata kot arhitekt, postavljajoč trajne oblike, in kot retroavantgardist, 
ki mu vesolje predstavlja pravo širjavo poštene izraznosti, je izkustvo koncizne 
zaznavnosti. Neponovljiva sposobnost preslikavanja občutij ljudi določene epohe 
v ustvarjalne nize kreacij je v zibelko položena obema. In pečat, ki sta ga zarisala 
v zavest vseh nas, ki spremljamo družbeno zavest čez okna znanosti, čuječnosti, 
umetnosti in simbolnega, ostaja brezpriziven. Hvaležna sem, da imam priložnost 
globljega prenosa njunih biti na papir. Njun ustvarjalni opus kompozicij vidnega 
in nevidnega diha silovito, darujoč mir in transcendenco.” – dr. Lucija Mulej

novega



G
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Dragan Živadinov, bleščeče ime gledališča, umetnosti, imaginacije in 
simbolnega. Leta 1984 je soustanovil umetniško gibanje Neue Slowe-
nische Kunst. Prav tako je idejni konstruktor stilne formacije retrogar-
dizma. Leta 1983 je ustanovil retrogardistično Gledališče sester ter leta 
1987 kozmokinetično gledališče Rdeči pilot. V začetku devetdesetih let je 
gledališče Rdeči pilot transformiral v kozmokinetični kabinet Noordung. 
Leta 1995 je s stilno formacijo telekozmizem vstopil v 50-letni gleda-
liški projektil “1995–2045 – Noordung”. Leta 1998 je postal kandidat 
kozmonavt, leta 1999 pa je realiziral “Biomehaniko Noordung”, prvo 
celovito predstavo v breztežnosti. Leta 2005 je prvič in 2015 drugič 

ponovil 50--letni gledališki projekt “projektil 1995–2045 – Noordung”, ki se uprizarja 
vsakih 10 let. V osemdesetih letih je gradil retrogardistične dogodke in observatorije. 
V devetdesetih letih je gradil informance. V prvem desetletju tretjega tisočletja pa je 
konstruiral postgravitacijske gledališke abstrakte.

Robert Klun, bleščeče ime slovenske arhitekture, dizajna in vizij pro-
stora. V oktobru je prejel prestižno arhitekturno nagrado Los Angelesa 
AMP, arhitecture master prize. In sicer za idejno zasnovo slovenskega 
paviljona na EXPO DUBAI. Najemajo ga znana imena doma in v 
tujini. Obrtništvo in samo delo ima njegova družina v genih. Leta 1974 
so se vrnili iz Nemčije, kjer se je naš sogovornik rodil. “Odkar pomnim,” 
pravi, “smo v našem domu imeli obrtno delavnico in prijatelje arhitekte 
ter oblikovalce. Oče je začel oblikovati in izdelovati oblazinjeno pohištvo 
KLUN. Sam sem že kot deček veliko časa preživel v delavnici, občudoval 
procese dela, odnose in se naučil šivati, oblikovati, kreirati in spoštova-
ti materiale ter jih preoblikovati.” Danes vodi dve podjetji, družinsko 

podjetje KLUN Ambienti in projektantsko arhitekturni biro Magnet design, ki se močno 
vpenja v širša družbena vprašanja prihodnosti prostorov.

G. Živadinov, v nedavnem intervjuju za Radio Študent ste postavili tezo, 
“da virus covid-19 ni vojna, pač pa gledališče”; da ponovno oživi vse spopa-
de, ki že živijo v nas. In ker je gledališče možno le tedaj, ko se zares začne 
nemogoče, ko se odpre vse tisto, kar je le speče čakalo … uzremo jedro do 
tedaj prikrite krutosti … Torej, kakšna prihodnost nas čaka po covidu-19?
Vsekakor ne katastrofična. Bistvo mojega marčevskega kriznega prispevka je v 
tem, da si ne želim, da nekdo doživlja bolezen kot vojno, s terminologijo, kot 
je: sovražnik – virus, pokončati – virus, na prvih bojnih črtah proti – virusu. 
Ta vojaška terminologija legalizira temu primerne vojne izredne razmere. Ne! 
Z virusom doživljamo nevarno bolezen, ki je v prvi vrsti problem medicine 
in šele kasneje drugih segmentov družbe. Temu primeren naj bo njen krizni 
menedžment. Povejmo, etimologija besede kriza pomeni vrhunec bolezni. Da, 
v krizi živimo, o gledališču in virusu pa kdaj drugič. Mogoče v kakšni od pri-
hajajočih umetnin.

G. Klun, sami pravite, da uničenje ni realno, saj gre vselej za prevode ener-
gij ene ravni na/v drugo; torej, ali verjamete v načelo življenja, kar ste mor-
da preslikali v dizajn znamenitih stolov C19 Chair.ity? Mimogrede, opazili 
smo, da ste na Dunaju na Blickfang razstavi poželi veliko zanimanje, sne-
mala vas je celo televizija ORF.
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Minljivosti ni, saj se vse pretaka in preobraža. Meni se to 
dokazuje prek poglobljenega spoznavanja ljudi, ki pridejo 
v moje življenje in postanejo del mene. Enako velja za 
življenje samo in energijo kot tako. Odnosi niso samo ti 
do ljudi, pač pa tudi do narave, do živali in vsega oko-
lja. In vse to zapažam znotraj občutkov, ki jim sledim. 
Občutki in čustva mi dajo vedeti, kdo sem in sploh da 
sem. Dejstvo je, da vsaka stvar, ki jo oblikujem, vpliva 
na določen čas in nastane v času. Dizajni, ki nas zazna-
mujejo že stoletje, v moderni na primer, in jih še danes 
uporabljajo režiserji, kolegi za projekte, so bili ustvarjeni 
v trendu časa in razvoja materialov. Le Corbusier s svojo 
linijo pohištva LC2, LC3, Marcel Breuerjev design Wa-
ssily, Mies van der Rohe s svojimi prijemi … Vsi izvira-
jo iz inspiracije časa, konkretno začetka uporabe kovine, 
armiranega betona in krivljenja armatur. Tako tudi mene 
vseskozi inspirira čas, v katerem živimo. Forma stola C19 
Chair.ity je več kot zanimiva. Nova bolečina se je preo-
brazila v nekaj lepega, uporabnega, pozitivnega in preo-
braženega v formo. In ta forma je želela postati več kot 
dizajn. S formo, ki je simbolna upodobitev trenutkov, lju-
di spomniš na čas, v katerem design inspirira. S strokov-

njaki, prijatelji iz marketinga in antropologije sem tako 
predstavil ta dizajn kot brezčasen. S tem pomagamo, da 
travmo covida-19 integriramo, da iz nje naredimo nekaj 
dobrega. Vedno moramo stremeti k boljšemu, pokončne-
mu in veselemu jutri. K projektu je poleg Fakultete za 
dizajn (dekanja prof. Nada Matičič) pristopila tudi Bi-
otehnična fakulteta (izr. prof. dr. Manja Kitek Kuzman), 
kar me še posebno veseli. Pobuda, da postane ta projekt 
nosilec razvoja in podpore mladim v njihovem razvoju in 
edukaciji, je zaživela.

G. Živadinov, kako bi opisali svoja občutja trenutne 
surealnosti, ki jo sama izkušnja z epidemijo covida-19 
kreira? Kako lahko umetnost v času suhih krav sploh 
preživi?
Vedno je in vedno bo. Preživela. Je pa res, da si nisem 
nikoli predstavljal, pa sem kar nekaj časa na svetu, da bo 
ravno politika v samostojni Republiki Sloveniji izvajala 
nasilje nad lastno kulturo in umetnostjo. To mi je bilo 
nepredstavljivo. Danes pa je osrednji odločevalec celega 
segmenta kulture – filma – minister za notranje zadeve. 
Tega ni bilo niti v času militantnega komunizma. Toda to 
bomo preživeli, toliko o konkretnosti. In to, kar se nam 
trenutno odvija pred očmi, je napovedana in pričakova-
na oblika substitucije vsega – zamenjava vsega. Najprej 
pojmovnega aparata, takoj zatem vsebin, potem pa pri-
dejo na vrsto forme. Ampak vse zelo pospešeno. Totalna 
zamenjava z nečim popolnoma novim. Če kdo misli, da 
se bomo vrnili v bivanjsko normalnost, podobno 20. sto-
letju, se moti. Najprej se bo vse spremenilo v umetnosti, 
takoj zatem pa v resničnosti. Dobili bomo nov, mlad svet. 
Žal mi je le to, da ga ne bom videl.

G. Klun, kako se kot podjetnik 
in lastnik dveh zares uspešnih bi-
rojev (KLUN Ambienti, Magnet 
Design) in številnih blagovnih 
znamk bojujete z vsemu ovirami 
trga, ki jih obravnava pandemije 
prinaša?
Priznam, da je za nas, ki smo odvisni 
od premikanja trga, zares težko. Vse 
omejitve puščajo sledi. Sam se tru-
dim, da ohranjam vedrino. Tako pri 
delu z ljudmi kot pri samem načrto-
vanju, a moram priznati, da je nape-
to. Kot družba sem prepričan, da ne 
postopamo pravilno, saj je pozitiv-

Z virusom doživljamo nevarno 
bolezen, ki je v prvi vrsti 

problem medicine in šele 
kasneje drugih segmentov 

družbe. Temu primeren naj bo 
njen krizni menedžment.

Hiša v Istri, arhitektura 
Roberta Kluna
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nost premalo izražena. Virus negativnosti in slabih projek-
cij za prihodnost se je zares razpasel. Morali bi izkoristiti 
energijo preizkušnje za obče dobro. Koristijo nova povezo-
vanja, nova prilagajanja na ravni države in državljanov. Čas 
je pokazal, da je družba nezrela in da ne razume, kako bi 
lahko delali zares dobre stvari za obče dobro. Če gledamo 
zgodovinsko, je dizajn lahko neki presežek – povezati je 
treba družbo in ljudi in Slovenijo. Kot sem to zasnoval v 
“Oazi zelenja in miru”, kar je upodob ljeno v našem dizaj-
nu EXPO paviljona Dubaj. Čeprav nam je tudi tu korona 
ponagajala, gledam smelo naprej. Presežke pa lahko vselej 
najdemo znotraj sebe; vsi vemo, kakšne dosežke dosegajo 
naši športniki, izumitelji, umetniki … To moramo prenesti 
nazaj v sam pojem sodelovanja. Saj je vse, kar je in kar 
nastaja, duh povezovanja tako strasti, idej, misli in energije 
ter volje in ne nazadnje odločitve vesolja. A ko pridemo do 
tega, da bi vsak od nas moral narediti korak stran od lastne 
cone varnega in udobnega, smo zopet na začetku. A vsak 
od nas izbira in izbere. Staro ali novo, sveto ali že znano 
in vsak izbor na višjo raven zahteva, da nekaj pustimo za 
seboj. Ni rasti brez bolečine, žal.

G. Živadinov. Kot lahko beremo in občutimo, vaš 
ustvarjalni opus živi poseben sen. Zdi se, da je ravno v 
tukaj in v sedaj vselej svež in izviren. Da ne samo preki-
nja konvencije, pač pa na robu in pragu novega časa za-
res izpuščen v svojo, sebi inherentno realnost dokonč-
no določi. Določi in določa. Povejte nam, kaj določite.
Predvsem me kot bitje na tem svetu dela zadovoljnega 
to, da sem se rodil v drugi polovici 20. stoletja, in da sem 
lahko aktivno sodeloval pri njegovem prehodu v 21. sto-
letje, s postgravitacijsko umetnostjo. Gradim jo skupaj z 
Dunjo Zupančič in Mihom Turšičem. Zelo sem zado-
voljen, da sem videl svet novih umetniških in znanstve-
nih konceptov, materializiranih v stvarnosti 21. stoletja. 
Teorijo Einsteinove relativnosti v tehnologiji GPS, ki jo 
je, naj mimogrede povem, razvijal Franc Rode, ki sem ga 
tudi osebno spoznal. Nove gradbene materiale, ki so nam 
omogočili nove arhitekture. Da se je vse iz pigmenta za-
čelo prenašat v piksle. Vse se pospešuje in s tem substitui-
ra. Prihaja do totalne zamenjave. Dobivamo novo družbo. 
Ta trenutna je sicer bolna, vročična in prestrašena. Vse se 
bo spremenilo na najboljše. Zagotovo.

G. Klun. Kot arhitekt ste opozorili nase že v študent-
skih letih; delali ste z znamenitimi imeni arhitekture, 
od Podrecce do McKeitha in Gabrijelčiča. Vaše doje-
manje prostora je brez dvoma izjemno, saj zares izvir-
no povezujete simbolno z realnim. In vaše kreacije so 
materializirane v posebnih dizajnih vil, hotelov, pavi-
ljonov, hiš, zof in ne nazadnje stolov. Zdi se, kot da se 
reciklirate v prostor, kjer vaš duh ostaja in ga gradi na-
prej. Kaj pravzaprav zgradite?

Gradim prostore z vsem svojim bitjem in energijo, ki jo 
prejmem prek kreacije, naročnika, njegove družine, veso-
lja in prepleta časa. Začutim tok odnosov in to, kar opa-
zim pozitivnega in dobrega, prenesem v samo arhitekturo 
in dizajn. Seveda so odnosi tudi naporni, a moja arhitek-
tura skuša podpreti vse tisto, kar je svetlega in dobrega 
v ljudeh za ljudi. In pomaga, da se vse sence presvetlijo, 
predelajo … Gradim živ prostor; moje ‘črte’ so za mene 
svetišče. Tu je dom mojega srca, moja oaza miru. In želim, 
da tako začutijo tudi vsi tisti, ki jim pomagam h gradnji 
svetlobe v dizajnu, linijah in niansah, ki jih vidi izkušeno 
oko. In te malenkosti generirajo tiste specifične občutke, 
ki so posebni. Znova in znova. Mislim, da s tem gradim 
poetiko prostora, najsi gre za hišo ali proizvodno halo … 
In če bodo ljudje v mojih prostorih zavestno bivali in ras-
tli, se s tem moja energija povrne in je ponovno dozorela 
za nove pretoke misli, idej, črt in skic.

Danes je osrednji odločevalec 
celega segmenta kulture – 
filma, minister za notranje 

zadeve. Tega ni bilo niti v času 
militantnega komunizma. 

Toda to bomo preživeli.

Posestvo v Goriških brdih, 
arhitektura Roberta Kluna
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Kdo je Dragan Živadinov danes? Kdo je bil nekoč? 
Odgovor je preprost; v preteklosti sem bil retroavantgar-
dist, ki je deloval v totaliteti Neue Slowenische Kunsta, 
danes sem postgravitacijski umetnik, ki deluje v polju 
kozmistične, postgravitacijske umetnosti. Določata me 
Dunja Zupančič in Miha Turšič.

Kdo je Robert Klun danes? Kdo je bil nekoč?
Ta oseba se ni spremenila. Še vedno išče popolno formo, 
popoln izraz, še vedno išče srečo in popolnost trenutkov. 
Doma so me že zgodaj naučili, da brez dela ni jela. Odra-
sel sem v duhu predanosti delu, kreaciji in ustvarjanju. 
Nisem čutil neke prisile. Spomnim se, da sem pri osmih 
letih celo noč šival, ker smo oddajali projekt za hotel tam 
nekje. In moji šivi so bili najlepši; v celoti sem se zlil z 
blagom, idejo in poslanstvom, v katerega me je že zgodaj 
vpeljal moj oče, družina.

G. Živadinov. Nanizajva nekaj samostalnikov in gla-
golov. Satelit. Forma. Čas. Minevanje. Rusija. Kje ste 
danes s projektom izstrelitve prvega umetniškega sate-
lita, imenovanega umbot, in kako se bo glas v vsemirju 
slišal na Zemlji?
Um. Umetno. Umetnost. Rabotnik. Rabota. Delavec. Ro-
bot. In končno Um-bot. Umetniški satelit Umbot – MM 

In to, kar se nam trenutno 
odvija pred očmi, je 

napovedana in pričakovana 
oblika substitucije vsega – 
zamenjava vsega. Najprej 

pojmovnega aparata, takoj 
zatem vsebin, potem pa 
pridejo na vrsto forme.

Virus negativnosti in slabih 
projekcij za prihodnost se je zares 

razpasel. Morali bi izkoristiti 
energijo preizkušnje za obče dobro. 

Koristijo nova povezovanja, nova 
prilagajanja na ravni države in 

državljanov. Čas je pokazal, da je 
družba nezrela in da ne razume, kako 
bi lahko delali zares dobre stvari za 

obče dobro.

je bil lanskega julija v Zvezdnem mestu že testiran. V 
teh dneh navkljub virusu intenzivno pripravljamo pred-
stavo FINALIZEM, ki bo uprizorjena na Mednarodni 
vesoljski postaji (MVP oz. ISS, Intrernational Spaces 
Station), dobesedno. Osrednji motiv, tema in vsebina 
predstave sta igralec Marko Mlačnik in njegov umet-
niški satelit – MM, ki bo prek Sojuza-TM nameščen na 
Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Tam se bo – v dveh 
možnih terminih, 15. junija 2021 ali 10. januarja 2021 – 
odigrala predstava FINALIZEM. V zaključnem procesu 

bo odšel kozmonavt na vesoljski sprehod 
in namestil Markov satelit na zunanjo 
stran postaje. Po namestitvi se bo zače-
lo tritedensko testiranje treh programov: 
BIO-grafika, BIO-logika in BIO-meha-
tronika. Po štirih tednih bo kozmonavt 
umetniški satelit odmontiral od postaje 
in ga utiril na nizko orbito. V končnici bo 
umetniški satelit zgorel v atmosferi. Ves 
proces predstave bomo lahko na Zemlji 
spremljali v živo. Naj povem, da je bila 
zadnja administrativna prepreka prese-
žena 16. oktobra 2020. To samo pomeni, 
da nadvse intenzivno delujemo navkljub 
zahtevnim razmeram, ki jih narekuje 
pandemija. Prvi napovedani segment 
predstave se bo zgodil že prihodnji me-
sec, 15. decembra 2020, v Muzeju za so-
dobno umetnost na Metelkovi (MSUM). 
Po vsej verjetnosti brez avditorija. Lah-
ko pa ga boste spremljali na medmrežju. 
Verjemite mi, da ni preprosto realizirati 
predstave na Mednarodni vesoljski po-
staji (ISS).
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G. Klun, kmalu se odpro vrata svetovne razstave EXPO 
Dubai. Tu ste večkrat nagrajeni avtor in arhitekt. Kot 
vemo, postavitev paviljona po vaši avtorski in idejni za-
snovi že poteka, izvajalec je svetovno priznano sloven-
sko podjetje RIKO. Kako se počutite, ko se vaša vizija 
materializira pred vašimi očmi?
Zagotovo je bilo že to, da je Slovenija izbrala naš projekt 
Magnet design Paviljona veliko priznanje našemu delu, 
saj smo biro, ki dela družbeno koristne projekte.
Posebej sem ponosen na delo, ki sem ga osebno prevzel in 
vodil za ureditev vseh papirjev za izgradnjo itd. Priznanja 
za arhitekturo se vrstijo. Kot ste omenili, pravkar prejeta 
prestižna nagrada AMD iz Los Angelesa oktobra letos 
doda svojo težo.

G. Živadinov, verjamete v posmrtno življenje?
Da. Zagotavljam vam, da obstaja. Dokler se nas spomi-
njajo, živimo posmrtno življenje.

G. Klun, verjamete v posmrtno življenje?
Smrti ni. Ves čas smo v conah različnega zavedanja; ni 
vprašanje, ali živimo ali ne. Ker se nič ne prekine, vse 
samo je. Samo traja. In si nadene drugačno obliko, dru-
go lokacijo, spremeni vonj in okus. V glavi se mi rišejo 
zgodbe, skice, linije … Novih stavb, projektov, sodelovanj 
z ljudmi – in tu ni časa za minljivost. Vračam del sebe. In 
vsak arhitekt, ki je odgovoren za vsako črto, se mora za-
vedati svojega poslanstva. Čas je imaginaren. Zato trdim, 
da nič ne gre v nič; vse je pretok in eno samo življenje.

G. Živadinov, kaj za vas pomeni pojem stvarjenja? 
Vnovičnega prežemanja in iskanja ravnovesja? Je kaos 
vselej nujna pot, ki nas vodi do ravni, ki prečisti per-
cepcijo? Gibanje izven poznanega je pravzaprav forma 
čiste kreacije, mar ni?
Bog ustvarja. Človek-Umetnik proizvaja. Seveda sem re-
ligiozen: umetnost je moja religija, v njej proizvajam – 

umetniška dela. In tako je krog zaključen. Kaos ni nujna 
kategorija za prečiščenje idej. Pri proizvodnji nasploh je 
celo nezaželena. To kar imenujete kaos, je v umetniškem 
procesu heterotopično stanje, imenujemo ga: priprava na 
finalistično projekcijo. Na akademijah to obdobje ozave-
ščamo in formativno organiziramo. Vse je vprašanje pro-
jekcije in načrtovanja. Z Dunjo Zupančič in Miho Turši-
čem dobesedno proizvajamo postgravitacijsko umetnost, 
s tem ko proizvajamo umetniške satelite.

G. Klun, kaj za vas pomeni pojem stvarjenja? 
To je to. To vprašanje je samo po sebi že odgovor. Vsak 
kaos je bil urejen, se je transformiral v kreaciji stopenj ra-
zličnih časovnih intervalov in ponovno povzel popolnost. 
Cikli gradijo sistem, se v njega vračajo.

Moški-ženska. Kako lahko sodobna ženska prispeva h 
gradnji sodobnega moškega in njegove potence za rast. 
Preboj. Napredek?
Živadinov: Sam v nobenem primeru nikoli ne govorim 
o napredku, vedno govorim o razvoju. O razvoju – vseh 
vrst. Fantastično je to, da se je začela družbena pozicija 
ženske počasi, a vztrajno spreminjati v civilizacijsko pra-
vični smeri – navkljub trenutnemu poljskemu simptomu. 
Ne morem verjeti, da je ženska dobila volilno pravico šele 
v prejšnjem stoletju. To samo dokazuje, kako je bila ves 
čas poniževana in suženjsko determinirana. V smislu pro-
jekcije pa si želim, da bi razvoj človeškega telesa v nasled-
njih stoletjih težil h kerubinu, k združenemu dvotelesu v 
enem. Ljubezen pa naj postane kozmično stanje živega in 
novega. Kakšen odgovor pa pričakujete od nekoga, ki se 
piše Živadinov?
Klun: Sodobna ženska je fenomen, saj se lahko z moš-
kim preplete tako intelektualno, ljubezensko, filozofsko, 
primarno kot družinsko. Sam ne iščem popolnosti. Po-
membno je, da tako kot v arhitekturi kreiraš, razvijaš tudi 
tukaj odnos. In čas prinese skladnost, pa spet bolečino in 
radost. Mislim, da sta oba, tako moški kot ženska, blizu 
popolnosti le tedaj, ko sta prepletena. In na več ravneh ko 
se prepletata in globlje ko posegata v bit drug drugega, 
tem močnejša sta vsak za sebe in nepremagljiva skupaj. 
Spoj psihičnega in čutnega, estetskega in intelektualnega 
je privilegiji, ki nas, ko nas doleti, prepriča. 

SYNTAPIENS::UMBOT, 2008
Gledališka predstava

Maketa umetniškega satelita
UMBOT:: MM, 2001
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