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oblikovale črte, forme, slike v glavi. Ko 
spoznam naročnika in njegove želje, 
se zbudi kreacija in vse skupaj skušam 
preslikati na papir, v pravi prostor časa 
in dimenzije. V mojem in naročniko
vem umu zarišem poezijo prostora, ki 
je v harmoniji. Sliko pretočim kot kap
ljo vina v kozarec, v formo. Da zaživi, 
da prostor pridobi obliko. Takrat se 
prižgejo srce in čuti ljubečnosti. Lju
beče oblikovan prostor išče lepe, srčne 
energije. In ni vseeno, v kakšnem pro
storu bivamo, kaj jemo, kaj pijemo in s 
kom se družimo. Vse vpliva. Kot vinski 
vitez imam še to obvezo, da spodbu
jam rast lepih čustev in prepoznavo 
pravega vina, ki odpre čute. Prizemlji. 
Korenine, torej izvor, od koder deluje
mo, je sila pomemben. 

K orenine, da. V življenjih Le-
muta in Kluna sta pomembno 
vlogo odigrala očeta. Gospod 

Klun, vaše podjetje je družinsko, 
navdušenje za arhitekturo je na vas 
prenesel oče, gospod Lemut, vaš 
oče, ki je dolgo vodil vipavsko klet, 
pa je zasadil nekaj usodnih trt.

Kako prostor razvaja okus in kako vseh pet čutov prebudi ostale 
nevidne čutne ravni bivanja? Nemara nas prav lepota ustvarjene 
forme in okus izbranega vina opominjata, da dih predhodi vsaki 
kreaciji in da se ustvarjeno vselej rodi v trenutku, ki hipno mine.

A
li ni to stik večnega z 
min ljivim, tistega ne
umrljivega v nas, ki 
opomni, da smo tudi 
sami pretočni? In da ni

smo končni? Da se pretakamo kot ka
plja vina ali energija ljubezni, ki s svo jim 
dotikom napolnjuje, osrči in ostrasti? 

Tudi zgodbe oblik, torej arhitekture, 
in žlahtni okusi vina so del tuzemelj
ske lepote bivanja, ki nas hkrati spomi
njajo, da obstaja še večja lepota, ki ima 
svoj izvir v nadzemski večnosti. 

Arhitekt Robert Klun, večkrat na
grajeni vizionar prostora in oblik, ter 
izjemen vinar in enolog Matjaž Le-
mut sta avtentična pričevalca in pred
vsem neutrudna ustvarjalca vedno no
vih zgodb o resnični lepoti človeškega 
bivanja. Pravita, da je lepo tisto, kar je 
dobro, in to, kar je dobro je vedno po
sledica avtentičnosti. 

G ospod Klun, ljubezen in arhi-
tektura sta za vas sinonima, 
drži?

Res je. Sam pravim, da tisto, kar imaš 
rad, tisto gradi. Določa. In mene so 

Pot do izvorno dobrega 

je vselej Pot avtentičnega

R O B E R T  K L U N ,  a r h i t e k t ,  i n  M AT J A Ž  L E M U T,  v i n a r

ROBERT KLUN, 
arhitekt

MATJAŽ LEMUT, 
vinar
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Klun: Res je. Prek družine sem spoznal, da so korenine zares 
pomembne. Pa ne samo do rodu, tudi do celovite identitete 
slovenstva. Obrtništvo in samo delo je v naših genih, s tem 
me je oče seznanil že v otroštvu. Arhitekti smo obrtniki, ki 
pišemo zapise poetike prostora. Odkar pomnim, smo ime-
li v našem domu obrtno delavnico, za prijatelje arhitekte in 
oblikovalce. Oče je začel oblikovati in izdelovati oblazinjeno 
pohištvo KLUN. Sam sem kot deček veliko časa preživel v 
delavnici, občudoval procese dela, odnose in se naučil šivati, 
oblikovati, kreirati in spoštovati materiale ter jih preoblikovati. 
Vse to je vplivalo na realen in trezen pogled na svet, četudi rad 
hodim po robu razumljivega oziroma stopam izven vidnega in 
znanega, ohranjam jasne vrednote. Danes vodim projektant-
sko arhitekturni biro Magnet Design in proizvodnjo pohiš-
tva Klun Ambienti, kjer že od leta 1980 razvijamo unikatne, 
zdrave linije oblazinjenega pohištva. Lani smo zagnali tudi 
proizvodnjo najkakovostnejšega programa za vrtove – outdoor 
programe – in naleteli na izredno pozitivne odzive. 
lemut: Drži, moj oče, Silvester Lemut, je leta 1974 nasadil 
1500 trt z namenom, da bi svoje tri v mestu živeče sinove 
povezal z naravo in jim privzgojil delovne navade. Med sino-
vi sem bil tudi sam. Ta njegova gesta mi je približala naravo, 
še več, rekel bi, da je nekako kar določila mojo prihodnost. 
Svoje prve trte sem nato zasadil leta 1993 in od takrat vsako 
leto v vinograd podtaknem kakšno mladico.

“V inarstvo je resna gospodarska dejavnost,” je sta-
vek, ki ste ga, gospod Lemut, v svojih kolumnah 
in predavanjih večkrat izrekli. Zdi se kot logična 

trditev, ki pa očitno v vaši dejavnosti nima vedno teme-
ljev. Zakaj?
Kar precej ljudi vidi le blišč, ki ga vinar doživlja ob predstavi-
tvah svojih vin. Marsikdaj so tudi vinarji sami, zlasti začetni-
ki, ki so šele vstopili v dejavnost, s tem navideznim glamur-
jem nekako zaslepljeni. Običajno se precej kasneje zavedo, 
kako resna sestavljanka je v resnici ta panoga. Zaokrožen, 
stesan in resen vinar se ukvarja z znanjem in izkušnjami vi-
nogradništva kot stroke in prakse, vinarstva kot vsakodnev-
nega posla in strateške komunikacije. Pogosto smo vinarji 
kot vrvohodke, ki iščejo pravo ravnovesje in umirjen korak v 
obvladovanju želja in svojih zmožnosti. Prve so vedno velike, 
druge pa vedno omejene. Tak harmoničen način delovanja 
se ne zgodi čez noč, ob omalovaževanju pa mogoče nikdar. 
Prevečkrat slišim “tudi mi delamo vino, za to gre”. Narediti 
vino je šele prvi korak, je le pikica na poti dolge ustvarjalne 
poti dobrega vinarja.

G ospod Klun, podpisujete se pod številne arhitek-
turne in oblikovalske mojstrovine. Bi lahko oce-
nili, koliko svojega časa in energije namenjate 

izključno oblikovanju, koliko pa poslu? Kako gospodar-
sko/podjetniško naravnana je panoga, ki se zdi na prvi 
pogled tako umetniško zasanjana?
Vsaka oseba ima svoje poslanstvo in moje je, da imam rad 
prostor, oblike in spoj tradicije z novim. Ja, uvid v jedro 
neke oblike je pomemben. Zato raziskujem med idejo in 
realnostjo. A sanje štejejo. Še toliko bolj za vse nas, ki ne 
poznamo meja držav, meja kultur in veroizpovedi. Poglejte, 
kako so nas poleti promovirali naši športniki. Danes nas 
prek teh iskrenih borcev pozna veliko več zemljanov in 
prek dosežkov na olimpijskih igrah smo se ponovno pove-
zali. Res je, ponosen sem, da sem Slovenec. Ko se vračam 
v Arabijo in potujem po svetu, se vsakič znova ne morem 
načuditi temu malemu prostoru pod Alpami, kako močno 
odmeva v svetu prek vseh nas, prek športa, kulture, znano-
sti, umetnosti, vina in podjetništva. In ta zanos me polni, 
ko moram od idej preživeti. Včasih je težko, zlasti ob ne-
prestanih spremembah trga, ki ga je v zadnjem letu pre-
vetril kovid, prej gospodarska kriza, pa še prej ... A sam 
sem optimist. Stavim na ustvarjalnost, a tudi materialnost 
mora biti pokrita, če ne drugače, moram poskrbeti za vse 
sodelavce. V obeh podjetjih nas je že več kot 20 in zagotovo 
je velik del časa posvečen ekonomiji in skrbi za poslovanje 
podjetij. Skrb za sodelavce mi veliko pomeni. Neprestano 
iščem nove priložnosti in priznam, da je moja srčna naiv-
nost večkrat nagrajena. Sem in tja pa tudi izigrana. A to me 
gradi, uči in utrjuje.

 

O ba posegata po najbolj izzivalnih nalogah. Go-
spod Lemut, vaša vinska klet TILIA estate ima 
slogan hiša pinotov. Vemo, da je modri pinot kralj 

rdečih vin, saj dosega tudi do desetkrat višjo ceno od 
ostalih sort vina, pridelava pa zahteva izkušenega vinar-
ja. Zakaj ste si izbrali ravno modri pinot?
lemut: Modri pinot velja za svetovljansko vino, ki se mu še 
tisti, ki ga res dobro poznajo, približajo z globokim spošto-
vanjem; poznavalci pa ga neumorno raziskujejo vse življe-
nje. Kljub temu da ima v primerjavi z vini drugih rdečih 
sort precej manj barve, taninov in telesa, je to najbolj či-
slana rdeča sorta na svetu. Je mojster preobrata. Ob prvem 
resnem stiku sprva rad razočara: najprej z medlo češnjevo 
barvo. Starejši letniki pa so taki, da jih je bolje sploh ne piti 
na dnevni svetlobi. Nato pa se tehtnica prevesi iz rahlega 
razočaranja v občudovanje, ki mu ni para. Modri pinot je 
sorta, ki je v bistvu rose, zato menim, da je salta, ki jo mo-
dri pinot najspretneje izvaja, ta, da ljudi intrigira. Pokaže 
nam, kaj vse je mogoče iz nje narediti, če je na zanimi-
vi legi in v rokah spretnega vinarja. In ravno na tej točki 
vznikne globoko občudovanje: v odkrivanju, kaj je sorta 
sposobna izraziti. 
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G ospod Klun, snujete nove 
idejne projekte za Arabijo in 
neprestano iščete nove izra-

ze. Kaj je za vas pravzaprav največji 
izziv: človek ali material?
Moje poslanstvo je oblikovati upo-
rabne, lepe in kakovostne ambiente, 
objekte in prostore za ljudi. Nikoli 
ne delam projekta zaradi projekta 
samega. Vedno je v prvi vrsti naroč-
nik – človek. Tisti, ki je ta svet naredil 
tako čudovit. In čudovit je zaradi vseh 
kreativcev, vseh nas, ki imamo spošto-
vanje do narave, v kateri vselej poišče-
mo vir navdiha. To je zelo preprosto, 
zelo iskreno in hkrati najtežje. Takšni 
ambienti so najlepši in največje arhi-
tekture sveta so sposobne žareti brez 
odvečnega blišča. So identitetne. In 
moji designi hiš, prostorov, izdelkov 
so emblematični. Imajo identiteto, 
imajo lastno rdečo nit. Material je 
eden od identitetnih zapisov.

Sis tem jeml jem 
k ot  vesol je ,  k i  nas 
povezuje .  Energi je 
se  ne izgubl ja jo,  se 

le  t ransformira jo 
in  vr t i jo. 
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V ečkrat ste zapisali, da je arhitektura način življenja 
in način bivanja, ki vas zares polni. Na kakšen na-
čin?

Arhitektura in oblikovanje sta del mojega vsakdana, po-
gleda, sporočila. Vsak pogled išče izboljšave, išče nekaj več. 
Včasih samo spoštovanje in pohvalo. Tako lahko povem, 
da sem vesel, da z Matjažem sediva tu skupaj vsak v svo-
jem svetu, a povezana. Ne samo prek mojih dizajnov ko-
zarcev za Steklarno Rogaška in Narodni muzej Slovenije 
ob 200-letnici obstoja, temveč da sva tu kot osebi, ki se 
odkrivata na vajino povabilo in se prek ustvarjanja iščeta. 
Raziskujeta. Ta proces odkrivanja se pravzaprav nikoli ne 
konča, nikoli ne dozori. Samo je in gradi.

G ospod Lemut, ste avtor več kot 150 vin. V čem je 
skrivnost vašega modrega pinota?
Lemut: Prvi modri pinot sem zasadil pred skoraj 30 

leti, danes imamo 17.000 trt modrega pinota, s partnersko 
kmetijo Pavlica na spodnjem Vipavskem pa skupaj skoraj 
30.000. Z vsako trto, grozdom in celo jagodico se veliko 
ukvarjam. Tudi miselno. Ko si v kozarec natočite enega iz-
med štirih modrih pinotov TILIA estate, želim, da vas oča-
ra aromatika češenj in robid, da vas poboža dim, požgečka 
črni poper, da začutite Vipavsko dolino, pomislite na Bur-
gundijo, da enostavno veste, da pijete modri pinot, ki ima 
vendarle sloves najbolj romantičnega vina na svetu. Ne sme 
vas pustiti hladnega, ogreti vas mora v vseh pogledih in me-
taforah. Slogovno gledano pa imam rad precej taninov, zato 
je večina naših modrih pinotov bogatih z njimi. Za njihovo 
aromatiko so najbolj značilne note robidnic, ki jim močno 
ustreza nadgradnja z zorenjem v lesu. Prisegam na do 18 
mesecev, saj lahko samo tako vzdržujem konstantnost iden-
titete, povezane tudi s specifičnim odstotkom uporabe no-
vih hrastovih sodov. Pri modrih pinotih je kar precej velika 
umetnost, da se ti uspe držati v okvirih svežine in elegance 
s svežimi sadnimi notami, ki jo ljubitelji pričakujejo, in se 
ne pustiti zavesti hvalam ljubiteljev drugih rdečih vin. Ker 
modri pinot pač to ni to. 

V čem se vam, gospod Lemut, zdi, da je vaša pot dru-
gačna od običajnih?
Lemut: Ustvarjalne poti in skrivnosti, ki delajo moje 

vino edinstveno, so raznotere. Rekel bi, da je kreiranje vina 
umetnost, povezana z osebnim značajem vinarja. V vinu 
se zrcalijo različni slogi in ideje vinarja ter natančnost in 
doslednost tehnoloških postopkov kot tudi njegov značaj. 
V kleti TILIA estate se trudimo za čim manjšo uporabo 
enoloških sredstev, ostajamo butični pridelovalec z izrazito 
trajnostno orientiranostjo. Medtem ko vinski svet razpada 
na prazen intelektualizem in kričeč sentimentalizem, mi z 
lastnim konceptom My Bio opozarjamo, da je pot do izvor-
no dobrega vselej pot avtentičnega. My Bio nagovarja kup-
ca v želji dvojnega – predstaviti naš etos in obelodaniti, da 

smer razvoja vina ni enoznačna. Na-
ravno ni enako certificirano, saj sled-
nje ne nosi duhovne moči. Na podlagi 
naših izkušenj in znanj pa smo ustva-
rili lasten pristop – omogoča nam, 
da vidimo, slišimo in čutimo več. Pri 
implementaciji tehnik v vinogradu in 
kleti se tako opiramo na zakladnico 
znanj iz preteklosti, na lastne izkuš-
nje in tudi na prepričanje, da je delo z 
naravo vselej neponovljivo. Sobivanje 
z naravo je inherentno mojemu delu, 
saj od nje in z njo živim. 

V čem pa je vaša pot drugačna, 
gospod Klun?
Sam ne bi rekel, da sem dru-

gačen od kolegov, drugačen od siste-
ma. Sem pa izredno delaven, vztrajen 
in verjetno pogumen. To ima človek 
v sebi. Pravijo, da imam neverjetno 
energijo in da ne vedo, od kod jo čr-
pam, kako ohranjam in obnavljam. 
Preprosto vam povem: iz življenja in 
vseh kreacij, družine in prijateljev. Si-
stem jemljem kot vesolje, ki nas po-
vezuje. Energije se ne izgubljajo, se le 
transformirajo in vrtijo. Tako je tudi z 
mojim kreativnim delom. Nikoli se ne 
ustavim, dan ima 24 ur, teden sedem 
dni … Počitnice so počitek, so delo, 
so kreiranje, so druženje … In delo je 
življenje in so zopet ‘počitnice’. Zanos 
ostaja, in ko potrebuješ mir, si ga vza-
meš. Sem poseben verjetno v tej res 
neizmerni energiji in poteh. Delujem 
v Evropi, Arabiji, Angliji, Makedoni-
ji …, in to z mojo majhno ekipo 20 
ljudi. Če ne štejem vseh partnerjev in 
povezanih ljudi. In ja, pot je motiv. 
Samo odkrivanje pa izziv in postavi-
tev kreacije na novo mesto v subtilno 
orgazmično doživetje. Podobno, kot je 
moj projekt paviljona za Slovenijo – 
EXPO DUBAI, ki sem ga narisal na 
letalu, zmagal na natečaju v Sloveniji 
in danes stoji v Združenih arabskih 
emiratih. Za ta projekt smo prejeli že 
tri mednarodne arhitekturne nagrade 
(Architecture Masterprize v Los Ange-
lesu, priznanje Going Green Global in 
nagrado Big SEE). Projekt je zorel v 
meni in se oplajal leta z vsemi spomini 
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na otroštvo in moje korenine ter se rodil s strokovnim delom 
in znanjem kolegov v našem biroju Magnet design. Kreacijo 
je treba izpustiti, da zadiha. Vse pozitivne refleksije so napoj. 
To te vzpodbudi, da nekje sledi nov izziv, nova kreacija, nov 
zapis, morda v Tokiu, morda Dallasu ali pa kot lep oblazinjen 
kos iz KLUN ambientov.

G ospod Klun, ste idejni oče slovenskega paviljona na 
oktobrskem Expu v Dubaju. Kaj vam osebno po-
meni ta preboj in kaj ta preboj pomeni za Slovenijo? 

Projekt going green, trajnostni projekt v UAE, je zagoto-
vo naš najodmevnejši projekt. Projekt je zaradi mojega dela 
v arabskem svetu v zadnjih šestih let še toliko bolj povezan 
s tem svetom. Odsev mojih raziskovanj in povezav z mojimi 
koreninami, Ribnico in lesom, ribniškim sitom je res nekaj po-
sebnega. In ko pogledamo arabske vzorce, gre za neverjeten 
preplet, povezavo. Ko sem prvič stopil v arabski svet, je bil na-
men jasen. Pokazati slovensko kulturo in gospodarstvo svetu. 
Takrat si nisem predstavljal, da bom prav jaz izbran za arhi-
tekta slovenskega paviljona EXPO DUBAI, ki bo poleg mene 
osebno predstavljal tudi vse nas. Ponosen sem, res. Ponosen, 
da bomo Slovenci pokazali svetu, kako kreativni in daljno-
sežni smo v snovanju arhitekture in kako znamo v celoto in 
na pravem mestu povezati materiale, znanje in ljudi. Vsak od 
treh elementov, ki jih povežemo: voda, gozd in les, imajo svojo 
vlogo in pomen. Razpored je bistven, koncept je zmagovalen. 
Rešitev trajnostnega koncepta je unikatna. Dnevno prejemam 
klice iz sveta, pa Expo še odprt ni. Če bomo pametni in se 
bomo povezali, bo Sloveniji moj projekt prinesel velik razcvet 
in Slovenci bomo lahko ponosni na slovenskega arhitekta, kot 
smo ponosni na slovenskega športnika.

O ktober je pomemben mesec tudi za modri pinot. 
Pod taktirko vaše vinske TILIA estate – Hiše pi-
notov že četrtič organizirate edini festival in ma-

sterclass v JVE, posvečen tej sorti. 
Lemut: Zelo pomemben del našega delovanja je komunikacija 
s trgom – ne gre le za klet in vinograd, vedno je treba ime-
ti v vidu tistega, za kogar vino ustvarjaš. Še več, verjamem, 
da dobro vino nastane kot spoj narave in strasti tistega, ki 
ga prideluje. Magičen preskok pa se zgodi, ko se združijo 
pridelovalci, ljubitelji in poznavalci vin, zato že četrto leto 
organiziramo kot edina klet v zasebni lasti tudi Festival Mo-
dri – Les noirs (kar v prevodu pomeni: modri, ki je v resnici 
črn), prvi, ki zapolnjuje tovrstno belo liso v vinskem svetu 
naše regije, istočasno pa postavlja modre pinote jugovzhodne 
Evrope na svetovni zemljevid. Običajno se na tem dogodku 
kralju vina pokloni okoli 20 pridelovalcev in več kot 100 po-
znavalcev in ljubiteljev iz 10 držav.

S amost ali sposobnost biti sam s seboj je običajna 
vrlina ustvarjalca. Kje dobita navdih, v samoti ali v 
družbi?

KLun: Ko grem na pot, imam največ 
miru, takrat sem najbolj sam s seboj. 
Ko sem pogosteje hodil v Beograd, 
sem imel navado snemati ideje in jih 
pošiljati v biro sodelavcem in kole-
gom. Vidim, da potrebujem oboje, 
ljudi in samega sebe. Nove miselne 
tokove in uvide, ki jih vsako novo 
poznanstvo prinese. Za to, da sem 
produktiven, potrebujem mir, ko 
se slišim, ko me 
ne motijo ostale 
frek vence in ob-
veze, ki jih imam. 
In za to si je tre-
ba vzeti čas. Kot 
si vzamem čas za 
šport, za golf, kjer 
se najbolj umirim, 
se pogovorim sam 
s seboj in z naravo.
Lemut: Moj odgovor je vsekakor: v 
družbi in za družbo. Dvomim, da se 
velike inovacije, preboji sploh lah-
ko zgodijo v izoliranosti. Kako naj 
ustvarim vino, če ne vem, za koga? 
Kaj naj me vodi, če nimam pred se-
boj obrazov? V samoti nato seveda 
pride do refleksije, razmisleka, kaj in 
kako to uresničiti, nisem pa sam sebi 
vodilo.

K aj je za vaju kreativnost? Je to 
zmožnost povezovanja tistega, 
kar imamo na voljo, in ne is-

kanje tistega, kar nam trenutno ni 
dostopno?
KLun: Kreativnost je pogoj za odkri-
vanje in produkcijo tistega česar še 
ne poznamo, nimamo. Kreativnost je 
širina, je neverjetna sila, ki povezu-
je ne glede na stroko, na čas, prostor. 
Kreativnost je pogum, je unikatnost in 
identiteta. Je moj podpis.
Lemut: Kreativnost je plaha ptica. Kri-
la razpira v točki navdiha, torej tiste-
ga, kar nam trenutno še ni dostopno, a 
jo letenje v zraku brez trdnega oprim-
ka tudi utrudi, celo ubije. Zdravo 
tveganje je v okvirih zmožnosti pove-
zovanja tistega, kar imamo na voljo, 
da bi dosegli tisto, kar nam je dano 
izboljšati. 


